
Setrika uap

GC3135

Kecepatan dan hasil
Mudah menghilangkan kusut

Semburan uap tinggi yang terus-menerus menghilangkan kusut dengan mudah

Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung

2.000 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus

Penyetrikaan yang aman

Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

Penyetrikaan yang nyaman

Tapak setrika Careeza agar lebih licin di atas semua kain

Tidak perlu sering mengisi ulang dengan tangki air 300 ml ekstra besar

Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

Pegangan yang lembut sehingga nyaman untuk menyetrika dalam waktu lama.



Setrika uap GC3135/02

Kelebihan Utama Spesifikasi

Mati otomatis

Pemutusan arus listrik secara otomatis

mematikan setrika apabila tidak ada yang

mengawasi atau alat terjungkir.

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.

Pegangan lunak

Pegangan lembut pada setrika Philips

membuat tangan terasa nyaman saat

menyetrika bahkan untuk waktu yang lama.

 

Penyetrikaan yang nyaman

Kenyamanan tambahan: Kabel bisa diputar

360 derajat, Pegangan lunak

Manajemen anti-kerak: Sistem Active Calc

Ganda

Tidak bocor: Sistem penghenti tetesan

Aman digunakan: Pengaman pemutus arus

listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan

tanpa diawasi

Kapasitas tangki air: 300 ml

Menghilangkan kusut

Uap terus-menerus: Hingga 35 gr/menit

Semprotan

Semburan Uap: Hingga 85 gr/menit

Uap Vertikal

Mudah digunakan

Mudah diatur dan disimpan: Solusi

penyimpanan kabel terpadu

Cepat dipanaskan

Licin

Tapak setrika: Tapak setrika Careeza

Spesifikasi teknis

Frekuensi: 50-60

Daya: 2000

Voltase: 220 - 240

Berat dan dimensi

Dimensi produk: 285 x 120 x 145

Berat produk: 1,3
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