
 

 

Philips ProTouch
เคร่ืองรีดไอนํ้าแบบต้ังได

แรงดันปมสูงสุด 6 บาร
พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถึง 90 ก.
ไมตองขจัดตะกรัน
แผนทําความรอน OptimalTEMP
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ลัพธอันยอดเย่ียมในการรีดเพียงคร้ังเดียวโดยไมเกิดจุดเปยกช้ืน

ยเทคโนโลยี Dual Heating อันลํ้าสมัย
ยเทคโนโลยี Dual Heating อันลํ้าสมัย เคร่ืองรีดไอนํ้าถนอมผา PerfectCare 
มน้ีทําใหมั่นใจในประสิทธิภาพไอนํ้าท่ีทรงพลังโดยไมเกิดจุดเปยกชื้นเพ่ือผลลัพธอันยอดเย่ียมอย
งายดาย

ที่สุดของความสะดวกสบาย
• ไมตองบํารุงรักษาเครื่องและขจัดตะกรัน*
• ลอเพื่อการเคลื่อนยายที่งายดาย
• การเลือกไอน้ําอยางงายดาย (การตั้งคา 5 แบบ+ ECO) บนดามจับ
วางใจได
• หัวพนปลอดสาร PVC
• พลังไอน้ําชวยคืนความสดชื่นใหกับเสื้อผาและฆาแบคทีเรียไดถึง 99.9%*
• เปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติเพื่อความอุนใจ
ขจัดรอยยับอยางรวดเร็วเพื่อผลลัพธอันยอดเยี ยม
• แผนทําความรอน OptimalTEMP รับประกันวาไมเกิดรอยไหม แนนอน*
• แผนรอนปลายแหลมบาง 3 เทาที่แผนไอน้ําเพื่อบร ิเวณที่เขาถึงยาก
• เทคโนโลยี Dual Heating
• ไอน้ําอันทรงพลังและตอเนื่อง
• โตะรีดผาปรับเอียงไดมั่นคงแข็งแรงพรอมผาคลุมแหงไว



 ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
เคร่ืองพนไอน้ําจะเปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบาย
โดยอัตโนมัติเมื่อน้ําในแทงคหมด 
คุณจึงอุนใจไดแมลืมปดเครื่อง

ไมตองบํารุงรักษาเครื่อง

เครื่องรีดไอน้ําตองขจัดคราบตะกรันอยางสม่ําเ
สมอเพื่อใหการทํางานของไอน้ํามีประสิทธิภาพ 
เครื่องรีดใหมอันล้ําสมัยของเราจะชวยปองกันก
ารสะสมของตะกรันเพื่อประสิทธิภาพการทํางา
นของไอน้ําอันยาวนาน

แผนไอน้ําทําความรอน OptimalTEMP

แผนไอน้ําที่ใหความรอนอยางตอเนื่องเพื่อผลลั
พธการขจัดรอยยับที่ดีกวาโดยไมเกิดจุดเปยกชื้น
ดวยเทคโนโลยี OptimalTEMP 
จึงรับประกันไดวาไมเกิดรอยไหมกับเนื้อผาที่รี
ดไดทุกชนิดอยางแนนอน

หัวพนปลอดสาร PVC

หัวพนไอน้ําเปนตัวเลือกเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยสําหรับใชกับไอน้ํา 
เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัว
ของคุณเปนเรื่องสําคัญ จึงไมมีการใช PVC 
ในหัวพนไอน้ํา

ฆาแบคทีเรียไดถึง 99.9%*

ไอน้ํารอนชวยคืนความสดชื่นใหกับเสื้อผาและ
ฆาแบคทีเรียไดสูงสุดถึง 99.9%* 
ทําใหไมตองซักผาและซักแหงบอยซึ่งชวยประ
หยัดคาใชจายและเวลา 
และยังชวยใหเสื้อผาอยูกับคุณไดนานขึ้น

แผนรอนปลายแหลมบาง 3 เทา

แผนรอนปลายแหลมบาง 3 
เทาที่หัวพนไอน้ําชวยใหคุณเขาถึงบริเวณที เขา
ถึงยาก เชน ปกเสื้อ ไหลเสื้อ 
และระหวางกระดุม เพื่อผลลัพธที่แมนยํา

ลอเพื่อการเคลื่อนยายที่งายดาย

มีลอเพื่อใหผูใชปรับเอียงและลากเครื่องรีดไอน
ำแบบตั้งไดไปไหนมาไหนไดอยางงายดาย

เทคโนโลยี Dual Heating

เทคโนโลยี Dual Heating 
อันล้ําสมัยสรางไอน้ําไดทันทีจากสวนฐาน 
และทําความรอนใหมที่สวนหัวของเครื่องทําไอ
น้ํา 
เพื่อใหไดพลังไอน้ําที่แทรกซึมไดอยางทรงพล ัง 
มอบผลลัพธอันยอดเยี่ยมโดยไมเกิดจุดเปยกชื้น

ไอน้ําอันทรงพลังและตอเนื่อง

พลังไอน้ําพิเศษอันทรงพลัง 90 ก. 
ที่จะแทรกซึมลึกสูเนื้อผา 
ในขณะที่พลังไอน้ําตอเนื่อง 35 กรัม/
นาทีชวยใหขจัดรอยยับไดอยางงายดายเพื่อผลลั
พธการขจัดรอบยับอันยอดเยี่ยม
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ไฮไลต
เคร่ืองรีดไอนํ้าแบบต้ังได
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วันที่ออก 2023-04-29

เวอรชัน: 2.2.1

EAN: 87 10103 92103 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทรา
บลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบัติของ Koninklijke 
Philips N.V. หรือเจาของรายนั้นๆ

www.philips.com
การจัดเก็บ
• ลอในตัว: เพื่อการเคลื่อนยายที่งายดาย
ใชงานงาย
• ความจุแท็งคน้ํา: 2000 มิลลิลิตร
• แทงคน้ําถอดออกได: ใช
• เติมน้ําไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช
• เหมาะสําหรับน้ําประปา: ใช
• ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
• แผนความรอนไอน้ําปลายแหลม: ใช
• เลือกระดับไอน้ําจากดามจับ: ใช
• หัวพนไอน้ําซิลิโคน: ใช
• ชองเติมน้ําพิเศษ: เพื่อสุขอนามัยที่ดี
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติ: ใช
• ปลอดภัยบนผาทุกชนิด: แมเนื้อผาที่บอบบาง เชน 

ผาไหม
อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ขั้วบริเวณปลายปรับได: ใช
• มีถุงมือเพื่อการปองกันเปนพิเศษ: ใช
การรับประกัน
• รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช
เทคโนโลยี
• เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช
• ใชสําหรับเนื้อผาที่รีดไดทั้งหมด: ใช
• ไมเกิดรอยไหม: ใช
ขจัดรอยยับไดอยางรวดเร็ว
• กําลังไฟ: 2200 วัตต
• พลังไอน้ําตอเนื่อง: 35 กรัม/นาที

• พลังไอน้ําพิเศษ: สูงสุดถึง 90 ก.
• พลังไอน้ํารีดในแนวตั้งได: ใช
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
• พรอมใชงาน: 2 นาที
• ปรับพลังไอน้ําไดหลายระดับ: 5 ระดับ
• แรงดันไอน้ําตามตองการ: ใช
• บารแรงดัน: ปมสูงสุด 6 บาร
ประหยัดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• โหมดประหยัดพลังงาน: ใช
• บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ: รีไซเคิลได 100%
• คูมือการใชงาน: 100% 

ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได
ขนาดและน้ําหนัก
• ขนาดโตะรีดผา (กวางxสูงxลึก): 41 x 74.5 x 5.1 ซม.
• น้ําหนักของเตารีด: 0.69 กก.
• ขนาดบรรจุภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 46.5 x 51 x 

61.5 ซม.
• น้ําหนักของโตะรีดผา: 1.7 กก.
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวางxสูงxลึก): ขนาดของฐาน: 32 

x 45.2 x 34 ซม.
• ขนาดผารองรีด (กวางxสูงxลึก): 42.2 x 75.7 x 

6.3 ซม.
• ความหนาของช้ันโฟม: ความหนาของผารองรีด: 6 

มม. มม.
• น้ําหนักทั้งหมดพรอมบรรจุภัณฑ: 11.5 กก.
• พื้นผิวรองรีด: 56.4 ซม.
• น้ําหนักเตารีดและฐาน: 6.78 กก.
• ขนาดของเสาเมื่อตอขยาย: Height from ground to 

shoulder tip of Hanger : 155 ซม.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองรีดไอนํ้าแบบต้ังได
แรงดันปมสูงสุด 6 บาร พลังไอน้ําพิเศษสูงสุดถึง 90 ก., ไมตองขจัดตะกรัน, แผนทําความรอน OptimalTEMP

* ใชไดกับเน้ือผาท่ีรีดไดทุกชนิด
* ทดสอบโดยสถาบันบุคคลท่ีสามสําหรับประเภทแบคทีเรีย Escherichia 

coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans 
ATCC 10231 ดวยการรีดไอน้ําเปนเวลา 1 นาที 
(มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ Disinfection 2002-2.1.5)

* ทดสอบตามขอกําหนด IEC ดวยนํ้ากระดางเปนเวลา 500 
ชั่วโมงเพ่ือจําลองการใชงานนาน 5 ป

http://www.philips.com

