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Mudah diatur dan disimpan
• Pengunci saat membawa: Kunci dan bawalah 

sistem Anda cukup dengan satu tangan
• Desain yang ringkas: Desain yang ringkas 

memudahkan Anda menyimpan dan memegangnya
• Penyimpanan kabel dan selang yang mudah: 

Tempat penyimpanan kabel & selang terpadu

Mudah menghilangkan kusut
• Licin: Tapak setrika bersepuh agar meluncur 

mulus
• Pola lubang uap optimal: Untuk distribusi uap yang 

terbaik
• Semburan uap vertikal terus-menerus: Untuk 

menghilangkan kusut pada kain yang tergantung 
dengan lebih baik

Menjangkau bagian yang sulit
• Ujung beruap: Memungkinkan Anda menyetrika ke 

bagian yang sulit dicapai
• Ulir tombol: Mempercepat penyetrikaan di 

sepanjang kancing dan lipatan

Kontrol penuh
• Lampu suhu siap menyetrika: Indikator akan 

padam apabila setelan suhu tercapai

Masa pakai lebih lama
• Perebus Inox dengan elemen pemanas eksternal: 

Ruang uap anti-karat
• Fungsi calc-clean praktis: Untuk pembilasan 

perebus secara teratur

Penyetrikaan yang nyaman
• Setrika Ergonomis: Setrika dengan desain 

ergonomis untuk kenyamanan menyetrika
• Bisa diisi air keran: Sistem perebus cocok 

digunakan dengan air keran
• Selang ekstra panjang untuk jangkauan maksimum: 

1,7 m
• Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum: 

1,9 m

Penyetrikaan yang aman
• Pencegah terlalu panas: Jangan sampai perebus jadi 

terlalu panas
• Empat kaki karet: Jaga agar dudukannya tidak 

tergelincir

Spesifikasi Teknis
• Jumlah watt setrika: 800 W
• Jumlah watt perebus: 1.370 W
• Frekuensi: 50 ~ 60 Hz
• Tegangan catu daya: 230 V
• Waktu menghidupkan: 8 menit
• Kapasitas perebus: 800 ml

Berat dan dimensi
• Dimensi: 319 x 199 x 166 mm
• Berat (termasuk kemasan): xxxx kg
• Pallet: xxxx pcs

Menyetrika dengan cepat dan andal
• Semburan uap terus-menerus hingga 80 g/mnt
• Tekanan uap hingga 3,5 bar
•
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