
 

 

Philips
Setrika uap

GC3220
Hasil memuaskan, kerja ringan

3x lebih mudah
EasyCare - Memudahkan Anda selalu tampil terbaik!

Penyetrikaan yang nyaman
• Tidak perlu sering mengisi ulang dengan tangki air 300 ml ekstra besar

Menjangkau bagian yang sulit sekalipun
• Ujung lancip memudahkan penyetrikaan di sekitar kancing dan lipatan

Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen
• Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

Menghilangkan kusut dengan mudah
• Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah
• Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum
• Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas



 Saluran masukan air ektra besar

Dengan lubang masukan air ekstra besar, 
menambahkan air pada setrika Anda dapat dilakukan 
dengan cepat dan mudah. Hanya butuh waktu 
beberapa detik, dan tidak ada lagi risiko air tumpah di 
mana-mana!

Kabel ekstra panjang

Dengan kabel ekstra panjang 3 m EasyCare, Anda 
mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan 
lebih jauh lagi!

Tingkat ketinggian air mudah terlihat

Indikator ekstra jernih pada setrika Philips Anda, 
membuat level air terlihat sangat jelas, sehingga Anda 
selalu mengetahui apakah Anda memiliki air yang 
cukup.

Ujung runcing

Ujung lancip memudahkan penyetrikaan di sekitar 
kancing dan lipatan.

Tangki air 300 ml

Lebih sedikit mengisi ulang berkat tangki air 300 ml 
yang besar, sehingga Anda dapat menyetrika lebih 
banyak pakaian.

Tapak setrika SteamGlide

Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika 
terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat 
tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.
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Spesifikasi
Spesifikasi teknis
• Daya: 2200
• Frekuensi: 50-60
• Voltase: 220 - 240

Berat dan dimensi
• Berat produk: 1,34
• Dimensi produk: 303 x 120 x 152

Mudah digunakan
• Mudah diatur dan disimpan: Saluran masukan air 

ektra besar, Solusi penyimpanan kabel terpadu
• Cepat dipanaskan

Licin
• Tapak setrika: Tapak setrika SteamGlide

Penyetrikaan yang nyaman
• Panjang kabel: 3 m
• Kenyamanan tambahan: Kabel bisa diputar 360 

derajat, Indikator level air yang ekstra jernih
• Kapasitas tangki air: 300 ml

Menghilangkan kusut
• Uap Vertikal
• Uap terus-menerus: Hingga 35 gr/menit
• Semprotan
• Mencapai bagian yang sulit: Ujung runcing
• Semburan Uap: Hingga 90 gr/menit
•
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