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Spesifikasi umum
• 2000 W memungkinkan keluaran uap tinggi terus-

menerus
• Semburan uap 90 g/menit dapat dengan mudah 

menghilangkan kusut yang paling membandel 
sekalipun.

• Uap terus-menerus hingga 30g/menit untuk 
menghilangkan kusut dengan lebih baik

• Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut 
dari kain yang tergantung

• Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan 
kerak

• Ujung runcing mempercepat penyetrikaan 
sepanjang kancing dan lipatan

• Licin, tahan lama, tapak setrika anti lengket
• Daya tahan penetesan melampaui standar 

internasional
• Kabel extra panjang 2m untuk jangkauan 

maksimum
• Lampu indikator padam apabila setelan suhu 

tercapai
• Alur kancing mempercepat penyetrikaan 

sepanjang kancing dan lipatan
• Berputar 360-derajat yang memberikan kebebasan 

gerak maksimum sewaktu menyetrika
• Semprotan halus yang membasahi kain secara 

merata
• Penggulung kabel terpadu agar mudah menyimpan
• Pengaturan uap variabel untuk disesuaikan dengan 

setiap pakaian
• Setrika ini dapat menggunakan air keran

Spesifikasi Teknis
• Voltase: 220/220-240 V
• Daya listrik: 2000 W
• Dimensi: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Berat: 1,2 kg
• Frekuensi: 50-60 Hz
•
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