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PerfectCare Elite Plus GC9666/30 Philips
8710103828051

Merk: Philips
Model: GC9666/30
8 710103 828051 >

349,99€

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

PerfectCare Elite Plus is niet alleen de krachtigste en snelste stoomgenerator ter wereld, maar is met een ultralicht
strijkijzer en intelligent automatisch stomen ook nog eens heel handig. U hoeft geen temperatuur in te stellen en er
ontstaan gegarandeerd geen brandplekken.
OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTEMP zijn er
geen knop of instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het
strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent klaar voor elke stof, overal en altijd
Geen brandplekken - gegarandeerd
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoﬀen dan ook. U kunt
het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans.
Gegarandeerd.
Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoﬀen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken
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ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor
verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.
Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
Onze DynamiQ slimme sensor weet precies wanneer en hoe het strijkijzer beweegt, en levert krachtige stoom daar
waar u het nodig hebt - voor gemakkelijker strijken en snellere resultaten.
Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
Het strijkijzer is verbluﬀend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en
vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en eﬀectief voor het
verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.
T-ionicGlide-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid
De T-ionicGlide-zoolplaat is onze beste zoolplaat voor ultieme strijkprestaties en maximale krasbestendigheid. De
roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een gewone aluminium voet en dankzij onze gepatenteerde 6-laagse
coating met geavanceerde titaniumlaag glijdt het apparaat uiterst soepel voor het snelste resultaat.
Eenvoudig en eﬃciënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties
Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het
exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en
audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat
het water en de kalkdeeltjes wegstromen.
Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
De automatische uitschakelfunctie schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is
gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.
Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico
van contact met de hete zoolplaat te beperken.
Bespaar energie met de ECO-modus
Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik voor kledingstukken
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waarvoor minder stoom nodig is.
Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het
waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment
onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

SPECIFICATIE
Algemeen

Fysieke kenmerken

Inhoud waterreservoir

1,8 Liter

Kleur

Paars

Gebruiksgemak

Onderhoud & Reiniging

Afneembaar

Antikalkfunctie

waterreservoir
Draagvergrendeling
Opbergruimte slang
Opwarmtijd

2 min,s

Snoerlengte

1,8 cm,m,mm

Strijkkenmerken

Stroom

Automatische

Vermogen

stoomfunctie
Continue

2400 kW,kWh,W

155 g/min

stoomproductie
Extra stoomstoot
Stoomdruk
Verticaal ontkreuken

550 g,g/min
7,7 bar

Veiligheid

Waterreservoir

Automatische
uitschakeling

Elk moment bij te
vullen
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