
Bàn ủi hơi nước

 

1700 W

Xả cặn

Mặt đế chống dính

 
GC1430/20

Dễ dàng và Hiệu quả
3 cách giúp bạn ủi dễ dàng hơn

Bàn ủi hơi nước này giúp ủi quần áo dễ dàng và hiệu quả với lượng hơi phun nhiều liên tục, cùng với mặt đế chống dính để  trượ t trên

bề mặt vải êm ái. Với bàn ủi này, công việc ủi giờ đây trở  nên đơn giản hơn.

Dễ  dàng ủi thẳng các nếp nhăn

Công suất lên tới 1700 W cho hơi phun mạnh và ổn định

Hơi phun liên tục tối đa 20g/phút để  ủ i thẳng các nếp nhăn tốt hơn

Hơi phun tăng cường lên đến 70g

Tia phun hơi nước đều đặn làm ẩm vả i

Trượt dễ  dàng trên mọi loại vả i

Dễ dàng trượ t trên tất cả các loạ i vả i có thể  ủ i đượ c

Bắt đầu công việc ủi dễ  dàng hơn

Ngăn chứa nước lớn 220ml và lỗ châm nước dễ dàng

Núm điều chỉnh nhiệ t độ lớn giúp cài đặt nhiệ t độ dễ dàng hơn

Đầu ủ i chính xác gấp 3 lần để  nhìn rõ và điều khiển tối ưu

Tuổi thọ dài hơn

Nút trượ t Xả cặn giúp loạ i bỏ cặn dễ dàng ra khỏ i bàn ủ i
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Những nét chính

Công suất lên tớ i 1700 W

Công suất lên tới 1700 W cho hơi phun mạnh và ổn

định.

Hơ i phun liên tục tối đa 20g/phút

Hơi phun liên tục tối đa 20g/phút để  ủ i thẳng các nếp

nhăn tốt hơn.

Hơ i phun tăng cường

Hơi phun tăng cường 70g cho phép bạn ủ i thẳng những

nếp nhăn khó ủ i nhất.

Tia phun

Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm

ẩm vả i, làm cho việc ủ i các nếp nhăn dễ dàng hơn.

Mặt đế bàn ủi chống dính

Mặt đế của bàn ủ i Philips đượ c phủ  một lớp chống

dính đặc biệ t để  có thể  trượ t dễ dàng trên tất cả các

loạ i vả i có thể  ủ i đượ c.

Ngăn chứa nước lớn

Ít lần châm nước với ngăn chứa nước lớn 220 ml do đó

bạn có thể  ủ i nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

Núm vặn điều chỉnh nhiệ t độ

Núm điều chỉnh nhiệ t độ lớn giúp cài đặt nhiệ t độ dễ

dàng hơn

Đầu ủi chính xác gấp 3 lần

Đầu của bàn ủ i Philips chính xác theo 3 cách: nó có mũi

nhọn, rãnh nút và thiết kế mượ t của mũi. Đầu chính

xác gấp 3 lần cho phép bạn ủ i đến những chỗ khó nhất,

ví dụ  như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.

Nút trượt Xả cặn

Bàn ủ i hơi nước này có thể  sử dụng đượ c với nước

máy và nút trượ t Xả cặn giúp dễ dàng loạ i bỏ cặn tích

tụ  ra khỏ i bàn ủ i. Để  duy trì hiệu suất của bàn ủ i hơi

nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này

mỗ i tháng một lần khi dùng với nước máy.
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Các thông số

Quản lý cặn

Giả i pháp Xả cặn: Tự làm sạch

Dễ  sử  dụng

Siêu nhẹ  và thoả i mái

Dung tích ngăn chứa nước: 220 ml

Châm nước và trút sạch nước: Lỗ châm nước lớn

Ủi thẳng nếp nhăn dễ  dàng

Hơ i nước ra liên tục: 20 g/ph

Công suất: 1700 W

Mặt đế: Chống dính

Tia phun

Hơ i phun tăng cường: 70 g

Đầu bàn ủi phun hơ i

Bền vững

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Điện áp: 240 V
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