
 

 

Philips Classic
Bàn ủi với mặt đế chống 
dính

1200 W
Mặt đế chống dính
Chiều dài dây 1,7 m

HD1174/89

Ủ
Đ
Bà
dín
tay
i dễ dàng hơn gấp 3 lần trên quần áo*
ể ủi nhanh hơn
n ủi khô kiểu dáng cổ điển, mang tính biểu tượng của Philips được trang bị mặt đế chống 
h để có thể ủi dễ dàng trên tất cả các loại vải. Với chân đế được thiết kế lại chắc chắn hơn, 
 cầm thuận tiện và mũi bàn ủi mảnh, giúp công việc ủi trở nên nhanh chóng và dễ dàng

Comfortable ironing

• Tay cầm thuận tiện có vân để cầm dễ dàng

• Ngăn quấn dây điện CordFix để dễ dàng bảo quản dây điện

• Chân đế tăng cường để đứng vững hơn

• Trọng lượng bàn ủi nhẹ để tiết kiệm sức khi ủi

Ủi nhanh chóng và dễ dàng

• Mặt đế chống dính giúp ủi nhanh và dễ dàng trên mọi loại vải

• Đèn báo nhiệt độ chỉ báo khi bàn ủi sẵn sàng

• Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

• Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Hiệu suất bền lâu

• Dây điện bền bỉ cho thời gian sử dụng dài hơn

• Thiết kế đã được kiểm nghiệm để đảm bảo độ bền tối đa



 

Mặt đế chống dính

Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp 

chống dính đặc biệt để có thể ủi dễ dàng trên 

tất cả các loại vải.

Đầu bàn ủi nhọn

Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị 

trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, 

khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn cho phép bạn dễ 

dàng điều chỉnh nhiệt độ bàn ủi thích hợp cho 

từng loại vải, nhờ vậy bạn có thể đạt được kết 

quả ủi mong muốn một cách an toàn.

Đèn chỉ báo nhiệt độ

Đèn báo nhiệt độ sẽ sáng khi bàn ủi nóng lên và 

tắt khi nhiệt độ mặt đế bàn ủi đạt tới mức được 

yêu cầu.

Tay cầm thuận tiện

Vân trên tay cầm bàn ủi rất thoải mái và tiện 

dụng, để tay bạn vừa khít và không bị trượt 

trong khi ủi.

Trọng lượng nhẹ

Bàn ủi có trọng lượng nhẹ và lớp phủ chống 

dính giúp việc ủi phẳng nhanh các nếp nhăn trên 

quần áo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

CordFix giúp bảo quản dễ dàng

Dây điện có thể được quấn xung quanh chân 

đế dưới chỉ báo CordFix, giúp việc bảo quản 

thiết bị trở nên dễ dàng.

Chân đế vững chắc hơn

Bàn ủi này nổi bật với một chân đế cực lớn 

được thiết kế đặc biệt, giúp đứng vững tốt hơn 

khi dựng đứng.

Thiết kế đã được kiểm nghiệm để đảm 

bảo độ bền

Thiết kế này đã được kiểm nghiệm theo các 

tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để mang 

đến hiệu suất bền lâu

Dây điện bền bỉ

Dây điện bền bỉ, chất lượng cao đảm bảo hiệu 

suất sử dụng dài hơn
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Những nét chính
Bàn ủi với mặt đế chống dính
1200 W Mặt đế chống dính, Chiều dài dây 1,7 m
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Dễ sử dụng
• Mặt đế: Chống dính
• Chiều dài dây điện: 1,7 m

Bảo hành
• Bảo hành 2 năm toàn cầu

Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
• Nguồn: 1200 W

Thân thiện với môi trường
• Bao bì sản phẩm: 100% có thể tái chế
• Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

Kích thước và khối lượng
• Khối lượng bàn ủi: 0,65 kg
• Kích thước hộp đóng gói (DxRxC): 

11,5x12,5x26 cm
• Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói: 0,77 kg
•

HD1174/89

Các thông số
Bàn ủi với mặt đế chống dính
1200 W Mặt đế chống dính, Chiều dài dây 1,7 m

* So với bàn ủi khô Philips HD1172
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