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Blaast uw kleding nieuw leven in
Geïntegreerd strijkijzer, stoomsysteem en verfrisser

De garderobeverzorgingsoplossing van Philips is een unieke combinatie bestaande uit een strijkijzer, een

stoomsysteem, een verfrisser en een innovatieve strijkplank. Hiermee blijven de kleren van u en uw gezin mooi

en bespaart u ook nog eens geld!

Dit is strijken op zijn best

Hogedruk-stoomstrijkijzer

Grote verwarmde plank, NeverBurn-hoes

De blaasstand voorkomt afdrukken van het strijkijzer

De zuigstand houdt de stof op zijn plaats, waardoor kreuken worden voorkomen

Kreukvrije T-shirts snel en eenvoudig

Unieke strijkplank met een speciaal uiteinde voor T-shirts

Houdt uw fijne kleding in perfecte vorm

Hogedruk-stoomsysteem en verticale strijkplank

Verfrist jassen en truien; minder kosten voor de stomerij

De luchtstroom van de automatische verfrismodus verfrist uw kleding

Kalkverwijdering zonder gedoe

Verwijdert automatisch de kalk uit het strijkijzer
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Kenmerken Specificaties

Hogedruk-stoomstrijkijzer

Het hogedruk-stoomstrijkijzer zorgt ervoor dat

de stoom diep in uw kleding doordringt,

waardoor vouwen optimaal en snel worden

verwijderd.

Grote verwarmde plank, NeverBurn-hoes

Dankzij de grote, verwarmde strijkplank gaat

het strijken eenvoudiger en gemakkelijker. De

NeverBurn-hoes is hittebestendig, waardoor u

de hete zoolplaat gewoon op de hoes kunt

laten staan, zonder het risico van brand- of

schroeiplekken. Daarnaast hoeft u niet telkens

het strijkijzer op zijn achterkant te zetten.

Hierdoor voorkomt u dat u uw pols overmatig

belast.

Strijkplank (T-shirtvormig)

Het uiteinde van de strijkplank is speciaal

ontworpen voor het snel en gemakkelijk

strijken van T-shirts.

Hogedruk-stoomsysteem

Het krachtige stoomsysteem en de verticale

strijkplank zorgen ervoor dat u vouwen uit fijne

stoffen kunt verwijderen zonder de stoffen te

beschadigen.

Verfrisser

Verwarmde lucht vanaf de strijkplank verfrist

uw kleding waardoor uw kleding minder vaak

chemisch hoeft te worden gereinigd.

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.

Comfortabel strijken

Extra comfort: In hoogte verstelbaar

(bekrachtigd), Staand of zittend strijken

Antikalksysteem: Automatische Calc-Clean-

functie

Veilig in gebruik: Strijkijzer schakelt zichzelf

automatisch uit indien u het even niet gebruikt

Geschikt voor kraanwater

Capaciteit waterreservoir: 2500 ml

Kreuken verwijderen

Continue stoom

Stoomdruk: Tot 4,5 bar

voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse

voorkant

Eenvoudig te gebruiken

Controle: Blaasstand, Condensatiebeheer,

Indicator voor leegmaken waterbak, Zuigstand,

Indicatielampje voor temperatuur, Lampje voor

waterreservoir leeg

Eenvoudig op te stellen en op te bergen:

Automatische oprolfunctie, Ruimten voor

eenvoudig opbergen, Handgreep en wieltjes

Ergonomie: Lichtgewicht strijkijzer en

stoomsysteem

voor moeilijk bereikbare plekjes: Stoomtip

Veilig in gebruik: Automatische uitschakeling

Waterreservoir: Kristalhelder, Afneembaar

Service

2 jaar garantie

Technische specificaties

Frequentie: 50-60

Vermogen: 2400

Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product: 20
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