
 

 

Philips
Setrika uap

GC1420
Mudah, cepat dan efektif

Dengan kemampuan pembersihan mandiri
Masih banyak lagi yang harus Anda kerjakan selain pekerjaan rumah, jadi Anda pasti ingin 

menyelesaikannya secepat mungkin. Dengan ujung runcing yang khusus, lubang uap yang didesain unik 

dan tapak setrika yang anti-lengket, setrika berkualitas ini memang dibuat untuk penyetrikaan cepat.

Penyetrikaan yang nyaman
• Dengan tangki air besar 200 ml, Anda tidak perlu sering mengisi ulang
• Setrika ini dapat menggunakan air keran

Licin di atas semua kain
• Lapisan tapak setrika non-stick
• Lubang uap desain khusus untuk aliran uap yang terbaik

Masa pakai lebih lama
• Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

Kontrol penuh
• Lampu suhu siap menyetrika

Menghilangkan kusut dengan mudah
• Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik



 Semburan uap hingga 17 g/mnt

Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk 
menghilangkan kusut dengan lebih baik.

Tapak setrika non-lengket

Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus 
non-stick agar licin di atas semua kain.

Calc clean

Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda 
membilas setrika Philips untuk menghilangkan 
partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang 
masa pakai setrika Anda.

Lampu suhu siap menyetrika

Lampu indikator padam apabila suhu penyetrikaan 
yang diperlukan sudah tercapai.

Tangki air besar 200 ml
Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra 
besar 200 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih 
banyak pakaian.

Pola lubang uap yang didesain khusus
Pola lubang uap desain khusus menjamin aliran uap 
yang terbaik dan paling efektif menghilangkan kusut.

Bisa diisi air keran
Setrika ini dapat menggunakan air keran
GC1420/02

Spesifikasi
Mudah digunakan
• Isi ulang kapan saja
• Kapasitas tangki air: 200 ml

Menghilangkan kusut dengan cepat & 
andal
• Semburan uap terus-menerus: 17 g/mnt
• Tapak setrika: Tidak lengket
• Daya: 1200 W

Spesifikasi teknis
• Berat setrika: 1,06 kg
•
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