
 

Stoomgenerator

PerfectCare Aqua
Pro

 
Druk max. 6,5 bar

Stoomstoot van max. 440g

Waterreservoircapaciteit van
2,5 l

Ultralicht strijkijzer

 

GC9325

Superkrachtig strijken
met een ultralicht strijkijzer

Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de

PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange

strijksessies en effectief verticaal stomen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen

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

Snel strijken met constante, krachtige stoom

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Eenvoudig en efficiënt te ontkalken

De best glijdende en de meeste krasbestendige zoolplaat van Philips

Bespaar energie met de ECO-modus

De ultieme strijkervaring

Krachtig strijken zonder lawaai

Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik

Extra groot waterreservoir voor langer continu gebruik

Veilige, stevige draagvergrendeling

Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing
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Kenmerken

Waterreservoir van 2,5 liter

Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat

u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten

kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te

vullen. Het is ook transparant, zodat u een

360°-beeld van het reservoir krijgt, om

gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u

hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator

heeft een grote vulopening, waardoor u

eenvoudig het reservoir ook op ieder moment

tijdens het strijken bij kunt vullen onder de

kraan of met een kan of fles

Easy De-Calc

Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer

en zorgt ervoor dat u de allerbeste

stoomprestaties behoudt. De speciaal

ontworpen en goed geplaatste Easy De-Clac

Plus-functie voorkomt op de ideale manier

kalkaanslag en verlengt de levensduur van uw

stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het

geluid van de strijkijzer laten u weten wanneer

het tijd is om te reinigen en te ontkalken.

Wanneer uw apparaat koud is, verwijdert u de

Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze

water en gooit u het weg.

Energiezuinig

Met de ECO-modus kunt u energie besparen

zonder dat dit ten koste gaat uw

strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik

van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog

steeds voldoende om al uw kledingstukken te

strijken.

OptimalTEMP-technologie

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u

geen tijd meer met het wijzigen van

temperatuurinstellingen, wachten tot de

temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren

van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van

spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder

brandplekken met de perfecte combinatie van

temperatuur en continue krachtige stoom.

Draagvergrendeling

Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien

van een veilige draagvergrendeling die uw

strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het

strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme

zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo

kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden

vervoerd.

Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie

garandeert dat strijkbare stoffen niet

verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens

het strijken betekent dit ook dat u de hete

zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van

uw strijkplank kunt laten staan zonder schade

aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw

polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op

de voet hoeft te zetten.

Beveiliging: automatische uitschakeling

De automatische beveiligingsuitschakeling

schakelt uw stoomgenerator automatisch uit

als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit

bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

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

Geen temperatuurinstelling nodig

OptimalTEMP-technologie

Silent Steam-technologie

Cyclonische stoomkamer

Smart Control-processor

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Naam zoolplaat: T-ionicGlide

Capaciteit waterreservoir: 2500 ml

Netsnoerlengte: 1,8 m

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Beveiliging: automatische uitschakeling

Geschikt voor kraanwater

Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)

Extra grote vulopening

Opwarmtijd: 2 min.

Lengte van de slang: 1,7 m

Nauwkeurige stoomtip

Gebruiksklaar: Lichtindicator

Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc

Ontkalkingsherinnering: Lamp, Ja

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en

veiligheid

Opbergvak voor snoer: Bevestiging met

klittenband

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Productafmetingen (b x h x d): 36,2 x 27 x

26,3 cm

Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 4,2 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Energiebesparingsmodus

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min

Vermogen: Maximaal 2100 W

Druk: Max. 6,5 bar

Gebruiksklaar: 2 min.

Stoomstoot: Maximaal 440 g

On-demand stoom

Variabele stoomniveaus

Verticale stoom

Voltage: 220 - 240 volt
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