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Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige,

krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt

tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel en krachtig strijken

Pompdruk max. 6 bar

ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie

Continue stoom tot 120 g/min

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Lichtgewicht stoomgenerator van Philips

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken

Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje

Energie besparen met de ECO-modus
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Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

Het waterreservoir kan worden verwijderd om

eenvoudig te worden gevuld onder de kraan.

De grote vulopening maakt het vullen

eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8

liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te

vullen.

ProVelocity-stoomgenerator

Water wordt door een hogedrukpomp van het

waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De

stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid

gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt

voor een zeer krachtige en constante toevoer

van stoom uit de zoolplaat, zonder

condensvorming;

Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken.

De unieke technologie in een Philips

stoomgenerator genereert krachtige stoom

waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt

strijken.

Energiezuinig

Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid

stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit

ten koste gaat van het strijkresultaat.

Lichtgewicht stoomgenerator

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-

technologie is de stoomgenerator compacter

dan ooit. De compacte stoomgenerator past

eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker

strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator

veel minder ruimte in beslag.

Pompdruk max. 6 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er

wordt continu krachtige stoom gegenereerd die

diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog

nooit zo snel en gemakkelijk. De hoeveelheid

stoom kan naar wens worden ingesteld.

OptimalTEMP-technologie

U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling,

van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd

geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.

Revolutionaire technologie met 1) de Advanced

Smart Control-processor, die precies de

zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de

temperatuur niet aan te passen 2) de compacte

ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom

voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter

ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en

kunt u deze eenvoudiger opbergen

Op elk willekeurig moment aanvullen met

kraanwater

Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik

met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken

het water opraakt, vult u het eenvoudig bij

zonder te wachten of uw apparaat uit te

schakelen.

Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van

Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen

kunnen worden gestreken zonder dat er

schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken

hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het

basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat

op de kleding of de katoenen strijkplankhoes

laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding

beschadigt niet en de strjikplankhoes ook niet.

Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt

minder inspanning van uw polsen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen

Geen brandplekken

OptimalTEMP-technologie

ProVelocity-stoomgenerator

Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min

Vermogen: 2600 W

Druk: Pompdruk max. 6 bar

Gebruiksklaar: 2 min.

Stoomstoot: Maximaal 350 g

On-demand stoom

Variabele stoomniveaus

Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren

Naam zoolplaat: SteamGlide Plus

Afneembaar waterreservoir

Lengte van de slang: 1,6 m

Netsnoerlengte: 1,8 m

Nauwkeurige stoomtip

Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean

Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en

veiligheid

Opbergvak voor snoer: Bevestiging met

klittenband, Ja

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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