
 

เตารีดแรงดันไอน้ํา

PerfectCare Elite Plus

  พลงัไอน้ําพเิศษสงูสดุถงึ 550 กรมั

แทงคน้ําแบบถอดออกได 1.8 ลติร

เทคโนโลยี OptimalTEMP

พนไอน้ําไดอตัโนมตัแิละเงียบ

 

GC9670/50

เตารดีที่รวดเรว็และทรงพลงัที่สดุ* ไดอจัฉรยิะขึ้นอกีระดบั

ดวยพลงัไอนํ้าอตัโนมัตอิจัฉรยิะ

PerfectCare Elite Plus คือเตารีดแรงดนัไอนํ้าที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก ดวยนํ้าหนกัที่เบาเปน

พเิศษและการทาํไอนํ้าอตัโนมัตอิจัฉริยะเพื่อที่สุดแหงความสะดวกสบาย โดยไมตองตั้งคาอณุหภมิูและรับประกนั

ไมเกดิรอยไหม

ไมจาํเปนตองตั้งคาอณุหภมู ิรบัประกนัไมเกดิรอยไหม

เทคโนโลย ีOptimalTEMP ไมตองตั้งคาอณุหภมิู

รับประกนัไมเกดิรอยไหม

รดีอยางรวดเรว็ดวยพลงัไอน้ําตอเน่ืองทรงพลงั

พลงัไอนํ้าทรงพลงัเพ่ือการขจดัรอยยบัที่สุดยอด

พลงัไอนํ้าอจัฉริยะแบบอตัโนมัตเิพ่ือการรีดผาที่รวดเร็วและงายดาย

ระบบขจดัตะกรันที่ใชงายและไดประสิทธภิาพเพ่ือคงคุณภาพไดอยางยาวนาน

แผนความรอน T-ionicGlide เพ่ือการรีดลื่นและทนทานในอกีระดบั

ประหยดัพลงังานดวยโหมด ECO

ท่ีสดุแหงประสบการณการรดีผา

การรีดผาอนัทรงพลงัที่มีเสียงรบกวนนอย

เปนเตารีดที่มีนํ้าหนกัเบาและถอืสะดวก

ปุมลอ็คการทาํงานขณะพกพาเพ่ือความปลอดภยัและงายดายในการพกพา

ระบบตดัไฟอตัโนมัตเิม่ือปลอยเตารีดทิ้งไว

เพ่ิมความสะดวกดวยแทงคนํ้าขนาดใหญถอดออกได
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ไฮไลต

โดยไมตองทําการปรบัหรอืตั้งคาอณุหภมูิ

รีดไดทกุอยางตั้งแตผายนีสไปจนถงึผาไหมโดยไมตองปรับ

อณุหภมิู ดวย OptimalTEMP ซึ่งไมตองใชปุมหมุนหรือไมตอง

ตั้งคา คุณจงึไมตองจดัแยกเส้ือผากอน หรือรอใหเตารีดรอนข้ึน

หรือเยน็ลง คุณพรอมที่จะรีดเนื้อผาไดทกุชนดิ ทกุเวลา

รบัประกนัไมเกดิรอยไหม

ดวยเทคโนโลย ีOptimalTEMP เรารับประกนัวาเตารีดนี้จะไม

กอใหเกดิรอยไหมกบัเนื้อผาที่รีดไดทกุชนดิ คุณสามารถคว่ําหนา

เตารีดทิ้งไวบนเส้ือผาหรือบนโตะรองรีดได โดยไมเกดิรอยไหม

และรอยเงา เราขอรับประกนั

พลงัไอน้ําท่ีทรงพลงัพเิศษ

พลงัไอนํ้าตอเนื่องและทรงพลงัสามารถเขาจดัการไดแมกระทั่ง

เนื้อผาที่หนาที่สุดไดอยางงายดาย แลวคอยดรูอยยบัรีดยากคอยๆ

หายไปดวยพลงัไอนํ้าเสริมพิเศษที่ใชไดทนัททีี่คุณตองการ พลงั

ไอนํ้าเสริมพิเศษนี้ลงตวัเปนอยางยิ่งสําหรับการรีกไอนํ้าแบบแนว

ตั้งเพ่ือคืนความสดช่ืนใหกบัเส้ือผาและผามานเชนกนั

พลงัไอน้ําอตัโนมตัอิจัฉรยิะ

พลงัไอน้ําอตัโนมตัอิจัฉรยิะ

เซนเซอรอจัฉริยะ DynamiQ ของเราทราบไดอยางดวีาเตารีด

เคลื่อนที่อยางไรและเม่ือใด ทาํใหคุณไดพลงัไอนํ้าที่ทรงพลงัใน

เวลาที่ตองการมากที่สุด เพ่ือการรีดผาที่งายข้ึนและรวดเร็วข้ึน

เตารดีน้ําหนักเบา

เตารีดที่เบาอยางนาทึ่งและถอืไดสะดวก รีดลื่นงายดายและลด

ภาระที่ขอมือ โดยนํ้าหนกัที่นอยยงัชวยใหการรีดไอนํ้าในแนวตั้ง

ทาํไดงายและมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึนสําหรับการรีดผามานและ

เส้ือผาที่แขวนไว

แผนความรอน T-ionicGlide

T-ionicGlide คือแผนความรอนที่ดทีี่สุดของเราเพ่ือประสิทธภิาพ

การรีดลื่นอนัสุดยอด และทนตอรอยขีดขวนไดอยางเตม็อตัรา วัสดุ

ที่เปนสแตนเลสสตลีมีความแข็งเชนเดยีวกบัอะลมิูเนยีมทั่วไป

และการเคลอืบ 6 ช้ันพรอมช้ันไทเทเนยีมอนัลํ้าสมัยที่ไดจดสิทธิ

บตัรของเรานั้นสามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผาไดอยางงายดายเพ่ือ

ใหไดผลลพัธอยางรวดเร็ว

Easy De-Calc Plus

การขจดัตะกรันเปนประจาํชวยปกปองเตารีดของคุณ ยดือายกุาร

ใชงาน และชวยใหไดประสิทธภิาพไอนํ้าที่ดทีี่สุด ระบบ Easy

De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเปนพิเศษของเราจะดกัจบัคราบ

หนิปนูอยางตอเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพ่ือแจงเตอืนให

คุณทราบเม่ือจาํเปนตองเทออก เพียงดงึปลั๊กออกแลวปลอยใหนํ้า

และอนภุาคตะกรันไหลออกมา

เทคโนโลยี Silent Steam

ตวักรองเสียงชวยลดเสียงจากการทาํไอนํ้าใหนอยที่สุด และ

แพลตฟอรมดดูซบัเสียงที่ชวยลดเสียงจากการส่ันสะเทอืนที่ตวั

ฐาน จงึทาํใหเตารีดไอนํ้าของเราไมเกดิเสียงที่ดงัรบกวนโทรทศัน

เพลง หรือครอบครัว

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

เทคโนโลยี

ชองกกัเกบ็ไอน้ําระบบหมนุเวยีน: ใช

ใชสาํหรบัเน้ือผาท่ีรดีไดท้ังหมด: ใช

ไมเกดิรอยไหม: ใช

ไมตองตั้งคาอณุหภมู:ิ ใช

เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช

เทคโนโลยี Silent Steam: ใช

ระบบเซนเซอรควบคมุอจัฉรยิะ:

ใช

DynamiQ: ใช

ขจดัรอยยับไดอยางรวดเรว็

พลงัไอน้ําตอเน่ือง: สูงสุดถงึ 160 กรัม/นาที

กาํลงัไฟ: สูงสุด 2700 วัตต

แรงดนั: สูงสุด 7.7 บาร

พรอมใชงาน: 2 นาที

พลงัไอน้ําพเิศษ: สูงสุดถงึ 550 ก.

แรงดนัไอน้ําตามตองการ: ใช

พลงัไอน้ํารดีในแนวตั้งได:

ใช

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

ใชงานงาย

ปลอดภยักบัเน้ือผาท่ีรดีไดทุกชนิด: แมเนื้อผาที่บอบบาง

เชน ผาไหม

แผนความรอนเพื่อการรดีผาท่ีเรยีบลื่น: 5 ดาว

ช่ือแผนความรอน: T-ionicGlide

ความจแุท็งคน้ํา: 1800 มิลลลิติร

แทงคน้ําถอดออกได: ใช

ความยาวของทอสงไอน้ํา: 1.7 ม.

การเตอืนเมื่อระดบัน้ําตํ่า: ใช

ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.

แผนความรอนไอน้ําปลายแหลม: ใช

พรอมใชงาน: สัญญาณเสียง

เตมิน้ําไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตั:ิ ใช

แผนความรอนกนัรอยขีดขวน:

5 ดาว

เหมาะสาํหรบัน้ําประปา: ใช

การจดัการคราบตะกรนั

การขจดัคราบตะกรนัและการทําความสะอาด: Easy De-

calc Plus

ตวัเตอืนการขจดัคราบตะกรนั: ไฟ

การจดัเกบ็

ปุมลอ็คการทํางานขณะพกพา: สําหรับการเคลื่อนยายและ

ความปลอดภยั

ทอสงไอน้ํา: ชองเกบ็ทอสงไอนํ้า

ขนาดและน้ําหนัก

ขนาดบรรจภุณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 31 x 35 x 51 ซม.

ขนาดผลติภณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 23.3 x 28.5 x 45.3 ซม.

น้ําหนักท้ังหมดพรอมบรรจภุณัฑ: 7.3 กก.

น้ําหนักของเตารดี: 0.8 กก.

น้ําหนักเตารดีและฐาน: 5.1 กก.

การรบัประกนั

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป: ใช

ประหยัดเปนมติรกบัสิ่งแวดลอม

โหมดประหยัดพลงังาน: ใช

ประหยัดพลงังาน*: 50 %

บรรจภุณัฑของผลติภณัฑ: รีไซเคิลได 100%

คูมอืการใชงาน: 100% ของกระดาษนาํกลบัมาใชใหมได

* อตัราการทาํไอนํ้าของเตารดี (norm IEC60311) เทยีบกบัเครื่องทาํไอนํ้าที่

ขายดทีี่สุด 10 รุน ทดสอบเม่ือเดอืนเมษายน 2017

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลขิสิทธิ์

ขอมูลจาํเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบตัขิอง

Koninklijke Philips N.V. หรอืเจาของรายนั้นๆ

วันที่ออก 2021‑01‑11

เวอรชัน: 8.2.1

EAN: 08 71010 38394 84

www.philips.com

http://www.philips.com/

