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Spesifikasi Teknis
• Voltase: 220 V
• Daya listrik: 1400 W
• Dimensi: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Berat: 1,06 kg
• Frekuensi: 50-60 Hz

Spesifikasi umum
• Lubang uap desain khusus untuk aliran uap yang 

terbaik
• Ujung runcing untuk menyetrika bagian yang sulit
• Uap terus-menerus untuk menghilangkan kusut 

yang lebih baik
• Pengaturan uap variabel untuk disesuaikan dengan 

setiap pakaian
• 1400W dan uap yang kuat untuk penyetrikaan 

cepat
• Fungsi calc-clean membuang partikel kerak
• Setrika ini dapat menggunakan air keran
• Dengan tangki air besar 180 ml, Anda tidak perlu 

sering mengisi ulang
• Indikator suhu-siap pakai
• Panjang kabel 1,8m untuk jangkauan maksimum
• Berputar 180-derajat memberi kebebasan gerak 

sewaktu menyetrika
• Melebihi standar tes jatuh internasional
• Alur kancing mempercepat penyetrikaan di 

sepanjang kancing
• Penggulung kabel terpadu agar mudah menyimpan
•

Setrika uap
  

Spesifikasi

Issue date 2007-08-09

Versi: .0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke 
Philips Electronics N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com
GC17

Sekilas P
10

roduk


