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GC4932/20 PHILIPS
8710103828716

Categorie: Strijkijzers
Merk:

Philips

Model:

GC4932/20
8 710103 828716 >

€ 99,99

SCAN OM TE
BESTELLEN
Afgedrukt op: 23/06/2021 01:23

230621.0123.422903

BESCHRIJVING

Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
Geen brandplekken
●

●

●

●

2600 W
50 g/min continue stoom
Stoomstoot van 220 g
SteamGlide Plus-zoolplaat

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen brandplekken, geen instellingen
Dankzij de OptimalTEMP-technologie garanderen wij dat dit strijkijzer nooit brandplekken veroorzaakt in
strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van spijkerbroeken tot zijde, van beddengoed tot
kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of
kleding hoeft te sorteren. Philips-stoomstrijkijzers met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en
sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.
2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Extra lang snoer voor maximaal gebruiksgemak
Een extra lang snoer van 3 meter zorgt voor maximaal bereik en gemak.
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50 g stoom zorgt voor tot wel 20% meer doordringing van stoom door stof*
Sterke en consistente stoomproductie waardoor nu tot wel 20% meer stoom in stof doordringt om
kreuken sneller te verwijderen.
Stoomstoot tot 220 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
SteamGlide Plus-zoolplaat voor ultiem soepel strijken
Onze exclusieve SteamGlide Plus-zoolplaat levert met zijn geavanceerde titaniumlaag en 6-laagse
coating ultieme strijkprestaties voor alle soorten stof. Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon
te houden.
Smart Calc Clean-herinnering om kalk uit het strijkijzer te verwijderen
Dit strijkijzer heeft een Smart Calc Clean-herinnering die aangeeft wanneer de machine moet worden
ontkalkt. Druk op de Calc-Clean-knop op het waterreservoir om de kalk uit het strijkijzer te verwijderen
voor langdurige stoomprestaties.
Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
Het strijkijzer wordt vanzelf uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als het op de zoolplaat staat,
wordt het automatisch na 30 seconden uitgeschakeld. Op de steun wordt het automatisch na 8 minuten
uitgeschakeld.
Diep doordringende stoom, voor snellere geweldige resultaten
Dankzij het speciale ontwerp voor het maximaal doordringen van stoom, nu tot wel 20%* meer stoom
door de stoffen voor het beste resultaat, sneller

SPECIFICATIES
Algemeen

Fysieke kenmerken

Inhoud
waterreservoir

3,5 Liter

Gebruiksgemak

Blauw

Strijkkenmerken

Druppelstop

Ja

Snoerlengte

2m
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Continue
stoomproductie

50 g/min

Extra stoomstoot

220 g/min

Verticaal
ontkreuken

Ja
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Stroom

Vermogen
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Veiligheid

2600 W

Automatische

Ja

uitschakeling
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