
 

เตารีดแรงดันไอน้ํา

PerfectCare Aqua Pro

  แรงดนัปมสงูสดุ 6.5 บาร

พลงัไอน้ําพเิศษสงูสดุถงึ 420 ก.

ความจแุทงคน้ํา 2.5 ลติร

เตารดีน้ําหนักเบาพเิศษ

 

GC9315

การรีดผาอนัทรงพลงั
ดวยเตารดีนํ้าหนกัเบาพเิศษ

PerfectCare Aqua Pro มาพรอมเตารีดนํ้าหนกัเบาพเิศษและแทงคนํ้า 2.5 ลติร ใหญพเิศษของเรา เหมาะกบัการรีดผาที่ใชเวลานานและการรีดไอนํ้าใน

แนวตั้งที่สมบรูณแบบ

ไมจาํเปนตองตั้งคาอณุหภมู ิรบัประกนัไมเกดิรอยไหม

รีดไดตั้งแตยนีสจนถงึผาไหม โดยไมจาํเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาอณุหภมิู

ปลอดภยัแมวางแผนความรอนทิ้งไวบนโตะรองรีด

รดีอยางรวดเรว็ดวยพลงัไอน้ําตอเน่ืองทรงพลงั

พลงัไอนํ้าทรงพลงัเพ่ือการขจดัรอยยบัที่สุดยอด

ระบบขจดัตะกรันที่ใชงายและประสิทธภิาพสูง

สุดยอดการลื่นไหลและแผนความรอนทนตอการขีดขวนของ Philips

ประหยดัพลงังานดวยโหมด ECO

ท่ีสดุแหงประสบการณการรดีผา

นํ้าหนกัเบาและถอืสะดวก

แทงคนํ้าขนาดใหญพิเศษเพ่ือการใชงานตอเนื่องยาวนาน

ปุมลอ็คการทาํงานเพ่ือความปลอดภยั

ปดการใชงานโดยอตัโนมัตเิพ่ือความปลอดภยัและประหยดัพลงังาน
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ไฮไลต

แทงคน้ํา 2.5 ลติร

แทงคนํ้ามีความจขุนาดใหญพิเศษถงึ 2.5 ลติร จงึสะดวกตอการใช

งานตอเนื่องสูงสุดถงึ 3 ช่ัวโมงโดยไมตองเตมินํ้าในแทงค อกีทั้ง

ยงัโปรงแสง คุณจงึสามารถมองเหน็ภายในแทงคได 360° เพ่ือดู

วาปริมาณนํ้าที่เหลอือยูเพียงพอตอการสรางไอนํ้าอยางมี

ประสิทธภิาพหรือไม เม่ือคุณจาํเปนตองเตมินํ้าเพ่ิม เตารีดแรงดนั

ไอนํ้าของคุณที่มีชองเตมินํ้าขนาดใหญซึ่งใหคุณสามารถเตมินํ้า

ในแทงคจากใตกอกนํ้าไดอยางงายดาย หรือจะเปลี่ยนมาเตมิดวย

เหยอืกหรือขวดนํ้าในระหวางการรีดกส็ามารถทาํได

ขจดัตะกรนัไดงาย

การขจดัคราบตะกรันอยางสม่ําเสมอชวยปกปองเตารีดของคุณ

และยงัทาํใหคุณแนใจไดวาจะไดใชพลงัไอนํ้าประสิทธภิาพสูง

ตอไปไดอยางไรปญหา ฟงกชัน Easy De-Calc Plus ที่

ออกแบบมาเปนพิเศษและวางตาํแหนงอยางลงตวัใหการขจดั

คราบตะกรันที่ยอดเยี่ยม และยงัยดือายกุารใชงานของเตารีดแรง

ดนัไอนํ้าอกีดวย โดยตวัของเตารีดจะสงสัญญาณเตอืนคุณดวย

แสงไฟและเสียงเม่ือถงึเวลาที่ตองทาํความสะอาดและขจดัคราบ

ตะกรัน จากนั้นเม่ือเคร่ืองเร่ิมเยน็ตวัลงกใ็หถอดปุมหมุน Easy

De-Calc ออก และเทนํ้าสกปรกและตะกรันใสถวยแลวนาํไปทิ้ง

การประหยัดไฟ

โหมด ECO ชวยใหคุณประหยดัพลงังานโดยไมเกดิผลใดๆ กบั

การรีดผาของคุณ โดยโหมด ECO ใชปริมาณไอนํ้านอยลง แต

ยงัคงเพียงพอในการรีดผาทกุชนดิไดอยางดี

เทคโนโลยี OptimalTEMP

ดวยเทคโนโลย ีOptimalTEMP คุณจะไมตองเสียเวลาไปกบั

การเปลี่ยนการตั้งคาอณุหภมิู รออณุหภมิูใหปรับเขาที่ หรือคัด

แยกเส้ือผาอกีตอไป รีดไดตั้งแตเนื้อผายนีสจนถงึผาไหม โดยรับ

ประกนัวาจะไมเกดิรอยไหมดวยการผสมผสานอยางลงตวัระหวาง

อณุหภมิูและพลงัไอนํ้าตอเนื่องทรงพลงั

ปุมลอ็คการทํางานขณะพกพา

เตารีดแรงดนัไอนํ้าประกอบไปดวยปุมลอ็คการทาํงานซึ่งชวยยดึ

เตารีดของคุณใหตดิอยูกบัฐานอยางปลอดภยัโดยไมเส่ียงตอการ

ลื่นหลดุหรือมีใครสัมผสักบัแผนความรอน ซึ่งทาํใหม่ันใจในความ

ปลอดภยัและงายตอการขนยายภายในบานระหวางที่จดัเกบ็

วางเครื่องไดอยางปลอดภยั

เทคโนโลย ีOptimalTEMP สุดลํ้าที่รับประกนัวาจะไมมีรอยไหม

บนเนื้อผาที่รีดไดทกุชนดิ พรอมใหคุณม่ันใจในขณะการรีดผา

นอกจากนี้ คุณยงัสามารถวางเตารีดที่กาํลงัรอนทิ้งไวบนผาฝาย

รองรีดไดโดยปราศจากความเสียหายใดๆ จงึชวยลดอาการเม่ือย

ขอมือ เพราะคุณไมตองยกเตารีดจากแทนวางไปมาบอยๆ อกีแลว

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตัิ

ฟงกชันการตดัไฟโดยอตัโนมัตเิพ่ือความปลอดภยัชวยปดเตารีด

แรงดนัไอนํ้าหากไมไดใชในสองสามนาท ีซึ่งชวยประหยดั

พลงังานและอุนใจในความปลอดภยั

แผนความรอน T-ionicGlide

T-ionic Glide คือแผนความรอนระดบัพรีเม่ียมที่ดทีี่สุดของ

Philip รับประกนัการรีดไดลื่นที่สุดเพ่ือลดการออกแรงและรีดได

อยางรวดเร็ว โดยวัสดหุลกัทาํจากสแตนเลสสตลีซึ่งแข็งกวาและ

ทนทานกวาอะลมิูเนยีม พรอมช้ันไทเทเนยีมออกไซดในตวั

สําหรับการปองกนัรอยขีดขวนข้ันสูง พรอมทั้งรูปรางที่ออกแบบ

มาอยางประณตีและชองไอนํ้าที่ชวยใหกระจายไอนํ้าไดดข้ึีนเพ่ือ

ใหขจดัรอยยบัไดอยางรวดเร็ว

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

ใชสาํหรบัเน้ือผาท่ีรดีไดท้ังหมด: ใช

ไมเกดิรอยไหม: ใช

ไมตองตั้งคาอณุหภมู:ิ ใช

เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช

ชองกกัเกบ็ไอน้ําระบบหมนุเวยีน:

ใช

ระบบเซนเซอรควบคมุอจัฉรยิะ: ใช

ใชงานงาย

ปลอดภยักบัเน้ือผาท่ีรดีไดทุกชนิด: แมเนื้อผาที่บอบบาง

เชน ผาไหม

ช่ือแผนความรอน: T-ionicGlide

ความจแุท็งคน้ํา: 2500 มิลลลิติร

ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.

เตมิน้ําไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตั:ิ ใช

เหมาะสาํหรบัน้ําประปา: ใช

แผนความรอนกนัรอยขีดขวน: 5 ดาว

การเกบ็สายไฟ (หมนุได): สายไฟหมุนได 360 องศา

ชองเตมิน้ําขนาดใหญพเิศษ: ใช

ระยะเวลาทําความรอน: 2 นาที

ความยาวของทอสงไอน้ํา: 1.7 ม.

ระยะเวลาทําความรอน: 2 นาที

ความยาวของทอสงไอน้ํา: 1.7 ม.

แผนความรอนไอน้ําปลายแหลม: ใช

พรอมใชงาน:

สัญญาณไฟ

แผนความรอนเพื่อการรดีผาท่ีเรยีบลื่น: 5 ดาว

การจดัการคราบตะกรนั

การขจดัคราบตะกรนัและการทําความสะอาด: ขจดั

ตะกรันไดงาย

ตวัเตอืนการขจดัคราบตะกรนั: ไฟ, ใช

การจดัเกบ็

ปุมลอ็คการทํางานขณะพกพา: สําหรับการเคลื่อนยายและ

ความปลอดภยั

ท่ีเกบ็สายไฟ: มีแถบผารัดสายไฟ

ทอสงไอน้ํา: ชองเกบ็ทอสงไอนํ้า

ขนาดและน้ําหนัก

ขนาดผลติภณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 36.2 x 27 x 26.3 ซม.

น้ําหนักของเตารดี: 0.8 กก.

น้ําหนักเตารดีและฐาน: 4.2 กก.

การรบัประกนั

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป: ใช

ประหยัดเปนมติรกบัสิ่งแวดลอม

บรรจภุณัฑของผลติภณัฑ: รีไซเคิลได 100%

คูมอืการใชงาน: 100% ของกระดาษนาํกลบัมาใชใหมได

โหมดประหยัดพลงังาน: ใช

ขจดัรอยยับไดอยางรวดเรว็

พลงัไอน้ําตอเน่ือง: สูงสุดถงึ 120 กรัม/นาที

กาํลงัไฟ: สูงสุด 2100 วัตต

แรงดนั: สูงสุด 6.5 บาร

พรอมใชงาน: 2 นาที

พลงัไอน้ําพเิศษ: สูงสุดถงึ 420 ก.

แรงดนัไอน้ําตามตองการ: ใช

ระดบัไอน้ําหลายระดบั: ใช

พลงัไอน้ํารดีในแนวตั้งได:

ใช

แรงดนัไฟฟา: 220 - 240 V
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