
 

 

Philips
Setrika uap

GC4310
Daya dengan presisi

Steam tip menjangkau semua bagian baju
Setrika uap dengan ujung uap khusus agar uap dapat menjangkau setiap bagian. Semburan 
uap terus-menerus yang sangat tinggi (40 g), semburan uap terkonsentrasi yang sangat 
kuat (100 g), dan lubang uap yang lebih panjang.

Penyetrikaan yang nyaman
• Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air 350ml ekstra besar
• Kabel ekstra panjang 3 m untuk jangkauan maksimal
• Tapak setrika Careeza agar lebih licin di atas semua kain
• Sistem Anti-Calc otomatis

Penyetrikaan yang aman
• Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

Menjangkau bagian yang sulit sekalipun
• Dengan ujung beruap Anda dapat mencapai bagian yang sulit dijangkau

Menghilangkan kusut dengan mudah
• Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt



 Uap keluar hingga 40 g/mnt

Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-
menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap 
yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan 
efektif.

Ujung beruap
Ujung beruap yang unik menggabungkan ujung lancip 
tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk 
mencapai bagian terkecil dan tersulit agar diperoleh 
hasil penyetrikaan yang terbaik.

Tapak setrika Careeza
Tapak setrika Careeza agar lebih licin di atas semua 
kain

Sistem penghenti tetesan

Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips 
memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada 

suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari 
tetesan air.

Sistem Anti-Calc otomatis
Sistem Anti-Calc otomatis.

Tangki air 350 ml

Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra 
besar 350 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih 
banyak pakaian sekaligus.

Kabel ekstra panjang 3 m

Dengan kabel ekstra panjang 3 m pada setrika Philips, 
Anda akan mudah menjangkau ujung papan setrika - 
bahkan lebih jauh lagi!
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Spesifikasi
Mudah digunakan
• Cepat dipanaskan

Berat dan dimensi
• Berat produk: 1,55
• Dimensi produk: 303 x 120 x 152

Spesifikasi teknis
• Daya: 2.400
• Frekuensi: 50-60
• Voltase: 220 - 240

Licin
• Tapak setrika: Tapak setrika Careeza

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

derajat
• Manajemen anti-kerak: Sistem Active Calc Ganda
• Tidak bocor: Sistem penghenti tetesan
• Aman digunakan: Melebihi standar tes jatuh 

internasional
• Bisa diisi air keran
• Kapasitas tangki air: 350 ml

Menghilangkan kusut
• Uap terus-menerus: Hingga 40 gr/menit
• Semprotan
• Mencapai bagian yang sulit: Ujung beruap
• Semburan Uap: Hingga 100 gr/menit
•
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