
 

 

Philips PerfectCare Aqua 
Pro
เตารีดแรงดันไอนํ้า

แรงดันปมสูงสุด 6.5 บาร
พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถึง 420 ก.
ความจุแทงคน้ํา 2.5 ลิตร
เตารีดน้ําหนักเบาพิเศษ
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rfectCare Aqua Pro มาพรอมเตารีดนํ้าหนักเบาพิเศษและแทงค นํ้า 2.5 ลิตร ใหญพิเศษของเรา 
มาะกับการรีดผาท่ีใชเวลานานและการรีดไอนำในแนวต้ังท่ีสมบูรณแบบ

ไมจําเปนตองตั้งคาอุณหภูมิ รับประกันไมเกิดรอยไหม
• รีดไดตั้งแตยีนสจนถึงผาไหม โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาอุณหภูมิ
• ปลอดภัยแมวางแผนความรอนทิ้งไวบนโตะรองรีด
Fast ironing with continuous powerful steam
• พลังไอน้ําทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด
• ระบบขจัดตะกรันที่ใชงายและประสิทธิภาพสูง
• สุดยอดการลื่นไหลและแผนความรอนทนตอการขีดข วนของ Philips
• ประหยัดพลังงานดวยโหมด ECO
Ultimate ironing experience
• น้ําหนักเบาและถือสะดวก
• แทงคน้ําขนาดใหญพิเศษเพื่อการใชงานตอเนื่องยาวนาน
• ปุมล็อคการทํางานเพื่อความปลอดภัย
• ปดการใชงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน



 แทงคน้ํา 2.5 ลิตร

แทงคน้ํามีความจุขนาดใหญพิเศษถึง 2.5 ลิตร 
จึงสะดวกตอการใชงานตอเนื่องสูงสุดถึง 3 
ชั่วโมงโดยไมตองเติมน้ําในแทงค 
อีกทั้งยังโปรงแสง 
คุณจึงสามารถมองเห็นภายในแทงคได 360° 
เพื่อดูวาปริมาณน้ําที่เหลืออยูเพียงพอตอการสร
างไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
เมื่อคุณจําเปนตองเติมน้ําเพิ่ม 
เตารีดแรงดันไอน้ําของคุณที่มีชองเติมน้ําขนาด
ใหญซ่ึงใหคุณสามารถเติมน้ําในแทงคจากใตกอ
กน้ําไดอยางงายดาย 
หรือจะเปลี่ยนมาเติมดวยเหยือกหรือขวดน้ําในร
ะหวางการรีดก็สามารถทําได

ขจัดตะกรันไดงาย

การขจัดคราบตะกรันอยางสม่ําเสมอชวยปกปอง
เตารีดของคุณและยังทําใหคุณแนใจไดวาจะได
ใชพลังไอน้ําประสิทธิภาพสูงตอไปไดอยางไรป ั
ญหา ฟงกชัน Easy De-Calc Plus 
ที่ออกแบบมาเปนพิเศษและวางตําแหนงอยางล
งตัวใหการขจัดคราบตะกรันที่ยอดเยี่ยม 

และยังยืดอายุการใชงานของเตารีดแรงดันไอน
ำอีกดวย 
โดยตัวของเตารีดจะสงสัญญาณเตือนคุณดวยแ
สงไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ตองทําความสะอา
ดและขจัดคราบตะกรัน 
จากนั้นเมื่อเครื่องเริ่มเย็นตัวลงก็ใหถอดปุ มหมุน 
Easy De-Calc ออก 
และเทน้ําสกปรกและตะกรันใสถวยแลวนําไป
ทิ้ง

การประหยัดไฟ

โหมด ECO 
ชวยใหคุณประหยัดพลังงานโดยไมเกิดผลใดๆ 
กับการรีดผาของคุณ โดยโหมด ECO 
ใชปริมาณไอน้ํานอยลง 
แตยังคงเพียงพอในการรีดผาทุกชนิดไดอยางดี

เทคโนโลยี OptimalTEMP

ดวยเทคโนโลยี OptimalTEMP 
คุณจะไมตองเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค 
าอุณหภูมิ รออุณหภูมิใหปรับเขาที่ 
หรือคัดแยกเสื้อผาอีกตอไป 

รีดไดตั้งแตเนื้อผายีนสจนถึงผาไหม 
โดยรับประกันวาจะไมเกิดรอยไหมดวยการผสม
ผสานอยางลงตัวระหวางอุณหภูมิและพลังไอน้ํา
ตอเนื่องทรงพลัง

ปุมล็อคการทํางานขณะพกพา

เตารีดแรงดันไอน้ําประกอบไปดวยปุมล็อคการ
ทํางานซึ่งชวยยึดเตารีดของคุณใหติดอยูกับฐาน
อยางปลอดภัยโดยไมเสี่ยงตอการลื่นหลุดหรือม ีใ
ครสัมผัสกับแผนความรอน 
ซึ่งทําใหมั่นใจในความปลอดภัยและงายตอการ
ขนยายภายในบานระหวางที่จัดเก็บ

วางเครื่องไดอยางปลอดภัย

เทคโนโลยี OptimalTEMP 
สุดล้ําที่รับประกันวาจะไมมีรอยไหมบนเนื้อผ า
ที่รีดไดทุกชนิด 
พรอมใหคุณมั่นใจในขณะการรีดผา นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถวางเตารีดที่กําลังรอนทิ้งไวบนผ า
ฝายรองรีดไดโดยปราศจากความเสียหายใดๆ 
จึงชวยลดอาการเมื่อยขอมือ 
เพราะคุณไมตองยกเตารีดจากแทนวางไปมาบ
อยๆ อีกแลว
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ไฮไลต
เตารีดแรงดันไอนํ้า
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การจัดเก็บ
• ปุมล็อคการทํางานขณะพกพา: 

สําหรับการเคลื่อนยายและความปลอดภัย
• ที่เก็บสายไฟ: มีแถบผารัดสายไฟ
• ทอสงไอน้ํา: ชองเก็บทอสงไอน้ํา
ใชงานงาย
• ปลอดภัยกับเนื้อผาที่รีดไดทุกชนิด: 

แมเนื้อผาที่บอบบาง เชน ผาไหม
• ระยะเวลาทําความรอน: 2 นาที
• ความจุแท็งคน้ํา: 2500 มิลลิลิตร
• แผนความรอนเพื่อการรีดผาที่เรียบลื่น: 5 ดาว
• ปลอดภัยดวยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ: ใช
• ช่ือแผนความรอน: T-ionicGlide
• เติมน้ําไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช
• การเก็บสายไฟ (หมุนได): สายไฟหมุนได 360 องศา
• เหมาะสําหรับน้ําประปา: ใช
• ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
• ความยาวของทอสงไอน้ํา: 1.7 ม.
• แผนความรอนไอน้ําปลายแหลม: ใช
• พรอมใชงาน: สัญญาณไฟ
• แผนความรอนกันรอยขีดขวน: 5 ดาว
• ชองเติมน้ําขนาดใหญพิเศษ: ใช
การรับประกัน
• รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช
เทคโนโลยี
• เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช
• ชองกักเก็บไอน้ําระบบหมุนเวียน: ใช
• ใชสําหรับเนื้อผาที่รีดไดทั้งหมด: ใช
• ไมเกิดรอยไหม: ใช

• ไมตองตั้งคาอุณหภูมิ: ใช
• ระบบเซนเซอรควบคุมอัจฉริยะ: ใช
ขจัดรอยยับไดอยางรวดเร็ว
• แรงดัน: สูงสุด 6.5 บาร
• กําลังไฟ: สูงสุด 2100 วัตต
• พลังไอน้ําตอเนื่อง: สูงสุดถึง 120 กรัม/นาที
• พลังไอน้ําพิเศษ: สูงสุดถึง 420 ก.
• พลังไอน้ํารีดในแนวตั้งได: ใช
• แรงดันไฟฟา: 220 - 240 V
• ระดับไอน้ําหลายระดับ: ใช
• พรอมใชงาน: 2 นาที
• แรงดันไอน้ําตามตองการ: ใช
ประหยัดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• โหมดประหยัดพลังงาน: ใช
• ประหยัดพลังงาน*: 45 %
• บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ: รีไซเคิลได 100%
• คูมือการใชงาน: 100% 

ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได
การจัดการคราบตะกรัน
• การขจัดคราบตะกรันและการทําความสะอาด: 

ขจัดตะกรันไดงาย
• ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน: เตือน, ใช
ขนาดและน้ําหนัก
• น้ําหนักของเตารีด: 0.8 กก.
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 36.2 x 27 x 

26.3 ซม.
• น้ําหนักเตารีดและฐาน: 4.2 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เตารีดแรงดันไอนํ้า
แรงดันปมสูงสุด 6.5 บาร พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถ ึง 420 ก., ความจุแทงคน้ํา 2.5 ลิตร, เตารีดน้ําหนักเบาพิเศษ

* ประหยัดพลังงานสูงสุด 45% ตาม IEC 603311 ในโหมด ECO 
เม่ือเปรียบเทียบกับโหมด TURBO

http://www.philips.com

