
 

 

Philips IntelliCare
Stoomgenerator met 
stoom onder druk

Automatische Calc-Clean-functie

ECO

GC9140
Krachtig strijken zonder gedoe

Strijkijzer met automatische Calc-Clean-functie
Geen gedoe meer dankzij dit krachtige en snelle GC9140/02-strijksysteem van Philips met de 
unieke, automatische Calc-Clean-functie. De kalk wordt uit het strijkijzer verwijderd zonder 
dat u daar iets voor hoeft te doen. Strijken was nog nooit zo eenvoudig.

Kalkverwijdering zonder gedoe
• Verwijdert automatisch de kalk uit het strijkijzer

Snel en krachtig strijken
• Druk tot 5 bar
• Continue stoom tot 120 g/min
• Stoomstoot tot 200 g

Comfortabel strijken
• Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg
• De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudig opbergen van het snoer: met één druk op de knop

Besparen op je energieverbruik
• Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik



 Automatische Calc-Clean-functie
De automatische Calc-Clean-functie 
verwijdert automatisch kalk uit het 
stoomsysteem. Een kalkverwijderingscyclus 
van 2 minuten wordt automatisch geactiveerd 
wanneer uw strijkijzer moet worden 
schoongemaakt. U hoeft alleen maar de 
afneembare waterbak te legen. Zo blijft uw 
strijkijzer als nieuw en blijft het net zo krachtig 
als toen u het kocht.

Druk tot 5 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 stoomkracht kan naar wens worden 
ingesteld.

Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. 
De unieke technologie in een Philips-strijkijzer 
met stoomgenerator genereert krachtige 

stoom waardoor u eenvoudiger, beter en 
sneller kunt strijken.

Stoomstoot tot 200 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt 
voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Automatische oprolfunctie

Dankzij de automatische oprolfunctie hoeft u 
alleen maar op de knop te drukken om het 
snoer op te laten rollen.

Ergonomisch strijkijzer

Dankzij het ergonomische ontwerp van het 
strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast 

u uw pols minder. De oplopende handgreep 
zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u 
uw pols minder belast tijdens het strijken. Het 
ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat 
u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u 
het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het 
geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert 
optimaal strijkgemak.

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat 
voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder 
krasbestendig, soepel glijdend en zeer 
eenvoudig schoon te maken.

Eco-stand
Bespaar 20% energieverbruik en 40% 
waterverbruik met behulp van de eco-instelling 
van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt 
de meest energie-efficiënte manier om 
perfecte strijkresultaten te krijgen.
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Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: SteamGlide
• Stoomproductie
• Continue stoomproductie: 120 g/min
• Extra stoomstoot: 200 g
• Verticaal stomen
• Druk: Maximaal 5
• Variabele stoominstellingen
• Stoomtip
• Vermogen: 1800 - 2200 W

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 1000 ml + waterbak 

500 ml
• Water bijvullen en legen: Afneembaar 

waterreservoir, Extra grote vulopening
• Elk moment bij te vullen
• Zachte handgreep
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Opbergsysteem: Draagvergrendeling

• Opbergvak voor snoer: Automatische oprolfunctie
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Lengte van de slang: 1,9 m

Duurzaamheid
• Eco-stand: 20% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie
• Geschikt voor kraanwater
• Calc-Clean-oplossing: Automatische Calc-Clean-

functie
• Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties
• Voltage: 220 - 240 volt
• Afmetingen van het product: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm
• Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
• Gewicht van strijkijzer + voet: 6,3 kg

Accessoires
• Hittebestendige strijkijzermat
•
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