Setrika uap
2200 W
Uap 35 g/menit
Semburan uap 110 g
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Terus gunakan, setiap hari
Setrika dengan tapak setrika SteamGlide
Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak
mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, output uap tinggi yang
konstan, dan Calc buster pill, setrika uap praktis dari Philips ini sangat sepadan
dengan harganya dan tahan lama!
Mudah menghilangkan kusut
Semburan uap terus-menerus hingga 35 g/mnt
Semburan uap 110 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah
Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung
Kinerja kuat
2200 Watt memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan
Licin di atas semua kain
Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips
Lebih awet
Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak
Penyetrikaan yang aman
Mati secara otomatis untuk keamanan dan menghemat energi
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Kelebihan Utama
2200 Watt

Uap vertikal

Sistem Active Calc Ganda

2200 Watt memungkinkan semburan uap
tinggi secara konstan

Setrika Philips ini memiliki fungsi uap vertikal,
untuk menghilangkan kusut pada kain yang
digantung.

Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap
Philips mencegah penumpukan kerak dengan
pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak
yang mudah digunakan.

Keluaran uap hingga 35 g/mnt
Tapak setrika SteamGlide

Mati otomatis

Semburan uap terus-menerus hingga 35 g/mnt
memberikan jumlah uap yang tepat untuk
menghilangkan semua kusut dengan eﬁsien.
Semburan uap hingga 110 g

Semburan uap 110 g pada setrika ini
memungkinkan Anda menghilangkan kusut
tersulit sekalipun dengan mudah.

Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika
terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini
sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah
dibersihkan.

Fungsi pengaman mati-otomatis mematikan
alat secara otomatis jika tidak digunakan
selama beberapa menit, juga menghemat
energi.
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Spesiﬁkasi
Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat
Tapak setrika: Setrika SteamGlide
Penguapan vertikal
Setelan uap yang dapat diubah
Semprotan
Mudah digunakan
Kapasitas tangki air: 300 ml
Penghenti tetesan
Pengaman mati otomatis
Kabel bisa diputar: Kabel bisa diputar 360
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derajat
Ekstra stabil: Bumper karet
Panjang kabel: 2 m

Berat dan dimensi
Dimensi produk: 29,5 x 11,6 x 19,5
Berat produk: 1,2 kg

Manajemen kerak
Bisa diisi air keran
Solusi calc clean: Calc clean aktif ganda

Menghilangkan kusut
Uap terus-menerus: Hingga 35 gr/menit
Semburan Uap: Hingga 110 gr/menit

Spesiﬁkasi teknis
Daya Global: 2200 W
Voltase: 220-240 V

