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Druk tot 6,5 bar

Stoomstoot van 310 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir, 1,5
l

 
GC9231/02

Zorgeloos strijken, geen instelling vereist
Afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar

door strijken zonder iets te moeten instellen. De PerfectCare biedt ultrasnel resultaat bij alle stoffen, zonder

schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

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

Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

Druk tot 6 bar

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

De nieuwe SteamGlide-zoolplaat is topkwaliteit van Philips

Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken

Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen



Stoomgenerator GC9231/02

Kenmerken

Druk tot 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 stoomkracht

kan naar wens worden ingesteld.

Stoomklaar in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en

kan op ieder moment tijdens het strijken

worden bijgevuld.

Easy De-Calc

Extreem langdurige stoomprestaties: de

exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is

ideaal om de gevolgen van hard water tegen te

gaan en verlengt de levensduur van de

stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels

een lampje en een geluid aan wanneer het

apparaat moet worden gereinigd. Open de

Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is

afgekoeld en vang het vuile water met kalk op

in een kop.

Nieuwe SteamGlide-zoolplaat

De nieuwe SteamGlide is de beste zoolplaat

van Philips: bijzonder krasbestendig, soepel

glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Afneembaar waterreservoir van 1,5 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 1,5

liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te

vullen.

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) Krachtige

cyclonische stoomkamer die krachtig,

consistent stoom levert, waardoor strijken

eenvoudiger en sneller wordt.

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.

Draagvergrendeling

De stoomgenerator wordt geleverd met een

draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig

op de voet vergrendelen, waardoor strijker

veiliger wordt en het risico dat mensen de hete

zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt

de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

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

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide

OptimalTEMP-technologie

Stoomstoot: 310 g

Verticaal stomen

Druk: Maximaal 6

Stoomtip

Vermogen: 2400 W

Regeling stoomuitvoer

Variabele stoominstellingen

Veilige standaard

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 1500 ml

Water bijvullen en legen: Afneembaar

waterreservoir, Extra grote vulopening

Elk moment bij te vullen

Opwarmtijd: 2 min.

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Netsnoerlengte: 1,8 m

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Lengte van de slang: 1,7 m

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc

Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties

Afmetingen van de verpakking: 30,5 x 33,5 x

49,1 cm

Afmetingen van het product: 28,3 x 26,3 x

42,4 cm

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 5 kg
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