เตารีดแรงดันไอนํ้า
PerfectCare Elite Plus
พลังไอนํ้าพิเ ศษสูงสุดถึง 550 กรัม
แทงคนํ้าแบบถอดออกได 1.8 ลิตร
เทคโนโลยี OptimalTEMP
พนไอนํ้าไดอัตโนมัติและเงียบ
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เตารีดที่รวดเร็วและทรงพลังที่สุด* ไดอัจฉริยะขึ้นอีกระดับ
ดวยพลังไอนํ้าอัตโนมัติอัจฉริยะ

PerfectCare Elite Plus คือเตารีดแรงดันไอนํ้าที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก ดวยนํ้าหนักที่เบาเปน
พิเศษและการทําไอนํ้าอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อที่สุดแหงความสะดวกสบาย โดยไมตองตั้งคาอุณหภูมิและรับประกัน
ไมเกิดรอยไหม
ไมจําเปนตองตั้งคาอุณหภูมิ รับประกันไมเ กิดรอยไหม
เทคโนโลยี OptimalTEMP ไมตองตั้งคาอุณหภูมิ
รับประกันไมเกิดรอยไหม
รีดอยางรวดเร็วดวยพลังไอนํ้าตอเนื่องทรงพลัง
พลังไอนํ้าทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด
พลังไอนํ้าอัจ ฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผาที่รวดเร็วและงายดาย
ระบบขจัดตะกรันที่ใชงายและไดประสิทธิภ าพเพื่อคงคุณภาพไดอยางยาวนาน
แผนความรอน T-ionicGlide เพื่อการรีดลื่นและทนทานในอีกระดับ
ประหยัดพลังงานดวยโหมด ECO
ที่สุดแหงประสบการณการรีดผา
การรีดผาอันทรงพลังที่มีเสียงรบกวนนอย
เปนเตารีดที่มีนํ้าหนักเบาและถือสะดวก
ปุมล็อคการทํางานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและงายดายในการพกพา
ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปลอยเตารีดทิ้งไว
เพิ่มความสะดวกดวยแทงคนํ้าขนาดใหญถอดออกได

เตารีด แรงดัน ไอนํ้า
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ไฮไลต
โดยไมตองทําการปรับหรือตั้งคาอุณหภูมิ

พลังไอนํ้าอัตโนมัติอัจฉริยะ

Easy De-Calc Plus

รีดไดทุกอยางตั้งแตผ ายีนสไปจนถึงผาไหมโดยไมตองปรับ
อุณหภูมิ ดวย OptimalTEMP ซึ่งไมตองใชปุมหมุนหรือไมตอง
ตั้งคา คุณจึงไมตองจัดแยกเสื้อผากอน หรือรอใหเตารีดรอนขึ้น
หรือเย็นลง คุณพรอมที่จ ะรีดเนื้อผาไดทุกชนิด ทุกเวลา

เซนเซอรอัจ ฉริยะ DynamiQ ของเราทราบไดอยางดีวาเตารีด
เคลื่อนที่อยางไรและเมื่อใด ทําใหคุณไดพลังไอนํ้าที่ทรงพลังใน
เวลาที่ตองการมากที่สุด เพื่อการรีดผาที่งายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

การขจัดตะกรันเปนประจําชวยปกปองเตารีดของคุณ ยืดอายุการ
ใชงาน และชวยใหไดประสิทธิภ าพไอนํ้าที่ดีที่สุด ระบบ Easy
De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเปนพิเศษของเราจะดักจับคราบ
หินปูนอยางตอเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจงเตือนให
คุณทราบเมื่อจําเปนตองเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแลวปลอยใหนํ้า
และอนุภ าคตะกรันไหลออกมา

รับประกันไมเ กิดรอยไหม

เตารีดนํ้าหนักเบา

เทคโนโลยี Silent Steam

ดวยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันวาเตารีดนี้จ ะไม
กอใหเกิดรอยไหมกับเนื้อผาที่รีดไดทุกชนิด คุณสามารถควํ่าหนา
เตารีดทิ้งไวบนเสื้อผาหรือบนโตะรองรีดได โดยไมเกิดรอยไหม
และรอยเงา เราขอรับประกัน
พลังไอนํ้าที่ทรงพลังพิเ ศษ

พลังไอนํ้าตอเนื่องและทรงพลังสามารถเขาจัดการไดแมกระทั่ง
เนื้อผาที่หนาที่สุดไดอยางงายดาย แลวคอยดูรอยยับรีดยากคอยๆ
หายไปดวยพลังไอนํ้าเสริมพิเศษที่ใชไดทันทีที่คุณตองการ พลัง
ไอนํ้าเสริมพิเศษนี้ลงตัวเปนอยางยิ่งสําหรับการรีกไอนํ้าแบบแนว
ตั้งเพื่อคืนความสดชื่นใหกับเสื้อผาและผามานเชนกัน

พลังไอนํ้าอัตโนมัติอัจฉริยะ

เตารีดที่เบาอยางนาทึ่งและถือไดสะดวก รีดลื่นงายดายและลด
ภาระที่ขอมือ โดยนํ้าหนักที่นอยยังชวยใหการรีดไอนํ้าในแนวตั้ง
ทําไดงายและมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้นสําหรับการรีดผามานและ
เสื้อผาที่แขวนไว
แผนความรอน T-ionicGlide

T-ionicGlide คือแผนความรอนที่ดีที่สุดของเราเพื่อประสิทธิภ าพ
การรีดลื่นอันสุดยอด และทนตอรอยขีดขวนไดอยางเต็มอัตรา วัสดุ
ที่เปนสแตนเลสสตีลมีความแข็งเชนเดียวกับอะลูมิเนียมทั่วไป
และการเคลือบ 6 ชั้นพรอมชั้นไทเทเนียมอันลํ้าสมัยที่ไดจ ดสิทธิ
บัตรของเรานั้นสามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผาไดอยางงายดายเพื่อ
ใหไดผ ลลัพธอยางรวดเร็ว

ตัวกรองเสียงชวยลดเสียงจากการทําไอนํ้าใหนอยที่สุด และ
แพลตฟอรมดูดซับเสียงที่ชวยลดเสียงจากการสั่นสะเทือนที่ตัว
ฐาน จึงทําใหเตารีดไอนํ้าของเราไมเกิดเสียงที่ดังรบกวนโทรทัศน
เพลง หรือครอบครัว

โลโกสีเ ขียวของ Philips
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช
จาย ลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร
พวกเขาไดปรับปรุงสิ่งแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา
ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดังนี้ การ
ประหยัดพลังงาน, บรรจุภ ัณฑ, สารที่เปนอันตราย, นํ้าหนัก, การ
รีไซเคิลและการกําจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใชงาน

เตารีด แรงดัน ไอนํ้า
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รายละเอียดเฉพาะ
เทคโนโลยี
ชองกักเก็บไอนํ้าระบบหมุนเวียน: ใช
ใชสําหรับเนื้อผาที่ร ีดไดทั้งหมด: ใช
ไมเ กิดรอยไหม: ใช
ไมตองตั้งคาอุณหภูมิ: ใช
เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช
เทคโนโลยี Silent Steam: ใช
ระบบเซนเซอรควบคุมอัจฉริยะ:
ใช
DynamiQ: ใช

ใชงานงาย
ปลอดภัยกับเนื้อผาที่ร ีดไดทุกชนิด: แมเนื้อผาที่บอบบาง
เชน ผาไหม
แผนความรอนเพื่อการรีดผาที่เ รียบลื่น: 5 ดาว
ชื่อแผนความรอน: T-ionicGlide
ความจุแท็งคนํ้า: 1800 มิลลิลิตร
แทงคนํ้าถอดออกได: ใช
ความยาวของทอสงไอนํ้า: 1.7 ม.
การเตือนเมื่อระดับนํ้าตํ่า: ใช
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
แผนความรอนไอนํ้าปลายแหลม: ใช
พรอมใชงาน: สัญญาณเสียง
เติมนํ้าไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช
ปลอดภัยดวยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ: ใช
แผนความรอนกันรอยขีดขวน:
5 ดาว
เหมาะสําหรับนํ้าประปา: ใช

ขจัดรอยยับไดอยางรวดเร็ว
พลังไอนํ้าตอเนื่อง: สูงสุดถึง 160 กรัม/นาที
กําลังไฟ: สูงสุด 2700 วัตต
แรงดัน: สูงสุด 7.7 บาร
พรอมใชงาน: 2 นาที
พลังไอนํ้าพิเ ศษ: สูงสุดถึง 550 ก.
แรงดันไอนํ้าตามตองการ: ใช
พลังไอนํ้ารีดในแนวตั้งได:
ใช
แรงดันไฟฟา: 220-240 V

การจัดการคราบตะกรัน
การขจัดคราบตะกรันและการทําความสะอาด: Easy Decalc Plus
ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน: ไฟ
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การจัดเก็บ
ปุมล็อคการทํางานขณะพกพา: สําหรับการเคลื่อนยายและ
ความปลอดภัย
ทอสงไอนํ้า: ชองเก็บทอสงไอนํ้า
ขนาดและนํ้าหนัก
ขนาดบรรจุภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 31 x 35 x 51 ซม.
ขนาดผลิตภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 23.3 x 28.5 x 45.3 ซม.
นํ้าหนักทั้งหมดพรอมบรรจุภัณฑ: 7.3 กก.
นํ้าหนักของเตารีด: 0.8 กก.
นํ้าหนักเตารีดและฐาน: 5.1 กก.
การรับประกัน
รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช
ประหยัดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โหมดประหยัดพลังงาน: ใช
ประหยัดพลังงาน*: 50 %
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ: รีไซเคิลได 100%
คูมือการใชงาน: 100% ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได

* อัตราการทําไอนํ้าของเตารีด (norm IEC60311) เทียบกับ เครื่องทําไอนํ้าที่
ขายดีท ี่สุด 10 รุน ทดสอบเมื่อเดือนเมษายน 2017

