
 

 

Philips PerfectCare 7000 
Series
เตารีดแรงดันไอนํ้า

แรงดันสูงสุด 7 บาร
พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถึง 450 ก.
แทงคน้ําแบบถอดออกได 1.8 ลิตร
ปุมล็อคการทํางานขณะพกพา

PSG7014/10

ร
พ
Pe
ใช
 งข
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รอมแทงคนํ้าขนาดใหญสามารถถอดออกได
rfectCare 7000 Series ออกแบบมาเพ่ือความสะดวกสบายสําหรับคุณ 
งานงายพรอมแทงคนํ้าท่ีสามารถถอดออกไดและไอนํ้าท่ีทรงพลังเพ่ือผลลัพธท่ียอดเย่ียมรวดเร็วยิ
ึ้น เรารับประกันวาจะไมเกิดรอยไหมบนเส้ือผาทุกชนิดท่ีสามารถรีดไดดวย OptimalTEMP

เทคโนโลยี OptimalTEMP ไมตองตั้งคา
• รับประกันไมเกิดรอยไหม
• ไมตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
สะดวกเปนพิเศษ
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปลอยเตารีดทิ้งไว
• ปุมล็อคการทํางานขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง ายดายในการพกพา
• แทงคน้ําแบบถอดไดขนาดใหญ 1.8 ล. เพื่อใหเติมนำไดงาย
• เปนเตารีดที่มีน้ําหนักเบาและถือสะดวก
รวดเร็วและทรงพลัง
• ระบบขจัดตะกรันที่ใชงายและไดประสิทธิภาพเพ ื่อคงคุณภาพไดอยางยาวนาน
• พลังไอน้ําทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด
• แผนความรอน SteamGlide Advanced รีดลื่นสุดยอดและทนทาน



 รับประกันไมเกิดรอยไหม

แมวาคุณจะทํางานหลายอยางพรอมกันหรือถูกเ
บ่ียงเบนความสนใจ 
คุณก็จะไมทําใหเสื้อผาของคุณไหมอีกตอไป 
ดวยเทคโนโลยี OptimalTEMP 
เราสัญญาวาเตารีดแรงดันไอน้ํานี้จะไมทิ้งรอยไ
หมไวบนเนื้อผาที่รีดไดทุกชนิด 
คุณทําไดแมกระทั่งการวางเตารีดทิ้งไวบนเสื้อผ
าหรือบนโตะรองรีด 
โดยไมเกิดรอยไหมและรอยเงาอยางแนนอน

ไมตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

ลดขั้นตอนการรีดผาในแตละสัปดาหของคุณ 
โดยคุณไมตองแยกผาหรือเปลี่ยนการตั้งคาและ
รอใหอุณหภูมิของเตารีดเปลี่ยนอีกตอไป ดวย 
OptimalTEMP 
คุณจึงสามารถรีดไดทุกอยางตั้งแตกางเกงยีนส ไ
ปจนถึงผาฝายเนื้อบางเบาโดยไมตองปรับอุณห
ภูมิ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติในทันทีเพื่อคุณ

พลังไอน้ําที่ทรงพลังพิเศษ

เมื่อคุณจําเปนตองจัดการกับรอยยับที่เรียบยาก 
ใหพลังไอน้ําตอเนื่องของเราจัดการใหกับคุณเอ

ง 
คุณเพียงแคมองดูรอยยับเหลานั้นเรียบหายไปใ
นขณะที่ใชพลังไอน้ําพิเศษในจุดที่จําเปนตองใ
ช 
และยังเหมาะสมอยางยิ่งเมื่อคุณตองการรีดไอน 
ำแบบแนวตั้งบนผามานหรือคืนความใหมใหเสื้อ
ผาที่แขวนไว

แผนความรอน SteamGlide Advanced

แผนความรอน SteamGlide Advanced 
อันเหนือชั้นของเราทําใหสามารถรีดผาทุกชนิด
ไดเรียบลื่น 
ดวยฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งแรงกวาฐานอลูมิเ
นียมถึง 2 เทา 
และการเคลือบดวยไททาเนียมล้ําสมัยถึง 6 ช้ัน 
ทําใหสามารถรีดผาทุกชนิดไดอยางเรียบลื่นแล
ะรวดเร็วที่สุด

เตารีดน้ําหนักเบา

เตารีดที่เบาอยางนาทึ่งและถือไดสะดวก 
รีดลื่นงายดายและลดภาระที่ขอมือ 
โดยน้ําหนักที่นอยยังชวยใหการรีดไอน้ําในแนว
ตั้งทําไดงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสําหรับกา
รรีดผามานและเสื้อผาที่แขวนไว

แทงคน้ําแบบถอดออกไดความจุ 1.8 ลิตร

แทงคน้ําแบบใส 1.8 
ลิตรใหคุณใชงานตอเนื่องไดสูงสุดถึง 2 ชั่วโมง 
เมื่อน้ําในแทงคหมดลง 
คุณจะไดรับการแจงเตือนโดยไฟสัญญาณและ
คุณสามารถเติมไดอยางงายดายทุกเวลาจากกอก
น้ําลงในชองเติมน้ําขนาดใหญ

ขจัดตะกรันไดงาย

การขจัดตะกรันเปนประจําชวยปกปองเตารีดขอ
งคุณ ยืดอายุการใชงาน 
และชวยใหไดประสิทธิภาพไอน้ําที่ดีที่สุด 
ระบบ Easy De-Calc 
ที่ออกแบบมาเปนพิเศษของเราจะดักจับคราบหิ
นปูนอยางตอเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจงเตื
อนใหคุณทราบเมื่อจําเปนตองเทออก 
เพียงดึงปลั๊กออกแลวปลอยใหน้ําและอนุภาคตะ
กรันไหลออกมา
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ไฮไลต
เตารีดแรงดันไอนํ้า
แรงดันสูงสุด 7 บาร พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถึง 450 ก., แทงคน้ําแบบถอดออกได 1.8 ลิตร, 
ปุมล็อคการทํางานขณะพกพา
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การจัดเก็บ
• ที่เก็บสายไฟ: มีแถบผารัดสายไฟ
ขอกําหนดทั่วไป
• ทอสงไอน้ํา: ชองเก็บ
• ปุมล็อคการทํางานขณะพกพาที่ปลอดภัย: ใช
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ: ใช
ใชงานงาย
• ปลอดภัยกับเนื้อผาที่รีดไดทุกชนิด: 

แมเนื้อผาที่บอบบาง เชน ผาไหม
• ระยะเวลาทําความรอน: 2 นาที
• ความจุแท็งคน้ํา: 1800 มิลลิลิตร
• แผนความรอนเพื่อการรีดผาที่เรียบลื่น: 5 ดาว
• ช่ือแผนความรอน: SteamGlide Advanced
• แทงคน้ําถอดออกได: ใช
• เติมน้ําไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช
• การเก็บสายไฟ (หมุนได): สายไฟหมุนได 180 องศา
• ความยาวสายไฟ: 1.65 ม.
• ระบบปองกันน้ําหยด: ใช
• ความยาวของทอสงไอน้ํา: 1.7 ม.
• พรอมใชงาน: สัญญาณไฟ
• แผนความรอนกันรอยขีดขวน: 5 ดาว
• ขีดแสดงระดับน้ําต่ํา: ใช
การรับประกัน
• รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช
เทคโนโลยี
• เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช
• ชองกักเก็บไอน้ําระบบหมุนเวียน: ใช
• ใชสําหรับเนื้อผาที่รีดไดทั้งหมด: ใช

• ไมเกิดรอยไหม: ใช
• ไมตองตั้งคาอุณหภูมิ: ใช
ขจัดรอยยับไดอยางรวดเร็ว
• แรงดัน: สูงสุด 7 บาร
• กําลังไฟ: 2100 วัตต
• พลังไอน้ําตอเนื่อง: สูงสุดถึง 120 กรัม/นาที
• พลังไอน้ําพิเศษ: สูงสุดถึง 450 ก.
• พลังไอน้ํารีดในแนวตั้งได: ใช
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
• พรอมใชงาน: 2 นาที
• แรงดันไอน้ําตามตองการ: ใช
ประหยัดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• ประหยัดพลังงาน*: 30 %
• บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ: รีไซเคิลได 100%
• คูมือการใชงาน: 100% 

ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได
การจัดการคราบตะกรัน
• การขจัดคราบตะกรันและการทําความสะอาด: 

ขจัดตะกรันไดงาย
• ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน: เตือน
ขนาดและน้ําหนัก
• น้ําหนักของเตารีด: 0.8 กก.
• ขนาดบรรจุภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 31.5 x 31.5 

x47.5 ซม.
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 24 x 27.5 x 42 ซม.
• น้ําหนักทั้งหมดพรอมบรรจุภัณฑ: 5.3 กก.
• น้ําหนักเตารีดและฐาน: 3.85 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เตารีดแรงดันไอนํ้า
แรงดันสูงสุด 7 บาร พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถึง 450 ก., แทงคน้ําแบบถอดออกได 1.8 ลิตร, 
ปุมล็อคการทํางานขณะพกพา

* ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ 
FastCare Compact ท่ีการต้ังคาอุณหภูมิสูงสุด

http://www.philips.com

