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Ganti ke: Menyetrika lebih cepat dengan uap

Jangan sampai tugas rumah tangga menyita semua waktu Anda, selesaikan semua dengan lebih cepat. Berkat

aliran uap terus menerus, lapisan non-stick, dan semprotan air terintegrasi, setrika ini dirancang untuk

menghilangkan kusut dari pakaian dengan cepat.

Menghilangkan kusut dengan cepat

Semburan uap terus-menerus hingga 8 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan cepat

Daya hingga 800 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

Semburan uap untuk menghilangkan kusut yang paling bandel sekalipun

Lapisan tapak setrika non-stick

Mudah digunakan

Pegangan yang nyaman dan dudukan yang stabil untuk stabilitas ekstra

Semprotan air terpadu untuk memudahkan menyetrika

Pintu pengisian yang besar untuk mencegah tumpahan air

Tombol putar pengatur suhu yang besar untuk setiap jenis kain yang berbeda

Ujung tiga presisi agar mudah dikontrol dan dilihat

Lebih awet

'Calc-Clean' untuk memperpanjang masa pakai setrika selama bertahun-tahun



Setrika uap dengan tapak setrika non-stick GC1424/45

Kelebihan Utama

'Calc-Clean'

'Calc-Clean' untuk memperpanjang masa

pakai setrika selama bertahun-tahun

Nyaman digenggam dan stabil

Pegangan yang nyaman dan dudukan yang

stabil untuk stabilitas ekstra

Semprotan air terpadu

Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus

yang membasahi kain secara merata sehingga

lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.

Pintu pengisian besar

Pintu pengisian yang besar untuk mencegah

tumpahan air secara tidak sengaja.

Tombol putar pengatur suhu

Tombol putar pengatur suhu yang besar

memungkinkan Anda dengan mudah

menyesuaikan suhu penyetrikaan yang tepat

untuk setiap jenis kain sehingga Anda dapat

memperoleh hasil yang diinginkan dengan

aman.

Tapak setrika non-lengket

Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan

khusus non-stick agar licin di atas semua kain.

Ujung tiga presisi

Ujung setrika Philips memiliki 3 presisi: ada

ujung runcing, button groove, dan desain ujung

yang ramping. Ujung Tiga Presisi

memungkinkan Anda menjangkau bagian

tersulit sekalipun, misalnya di sekitar kancing

atau di antara lipatan.

Uap terus-menerus hingga 8 g/mnt

Semburan uap terus-menerus hingga 8 g/mnt

untuk menghilangkan kusut dengan cepat

Daya hingga 800 W

Daya hingga 800 W memungkinkan semburan

uap tinggi secara konstan

Semburan uap

Dengan semburan uap yang memberikan

tenaga ekstra yang Anda perlukan untuk

menghilangkan kusut yang membandel.
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Spesifikasi

Menghilangkan kusut dengan cepat

Uap terus-menerus: 8 g/mnt

Daya: 800 W

Semprotan air

Mudah digunakan

Nama tapak setrika: Tidak lengket

Kapasitas tangki air: 160 ml

Ujung lubang uap presisi

Manajemen kerak

Membersihkan dan membuang kerak:

Membersihkan sendiri

Ukuran dan berat

Dimensi kemasan (PxTxL): 27x1,5x11,4 cm

Berat total dengan kemasan: 0,95 kg

Berat setrika: 0,78 kg

 

* Pada mode uap, dibandingkan dengan mode kering

pada model ini
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