
Bàn ủi khô

Classic

  Mặt đế bàn ủi bằng nhôm

Chiều dài dây 1,9 m

Bàn ủi 1000 Watt

1000 Watt

 

HD1172/01

Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả
Với mặt đế có kiểu dáng tốc độ

Bàn ủi Philips theo quy ước mẫu mực này giúp tăng tốc độ ủi cho bạn.

Trượt dễ  dàng trên mọi loại vả i

Mặt đế đượ c mài phẳng để  dễ dàng trượ t trên tất cả các loạ i vả i

Ủi thảnh thơ i

Bộ cuộn dây để  dễ dàng bảo quản dây điện

Đầu bàn ủ i nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủ i nhất

Thiết kế đã đượ c kiểm nghiệm để  đảm bảo độ bền tối đa

Dây điện bền bỉ cho thời gian sử dụng dài hơn

Tiếp cận vớ i những vùng khó ủi nhất

Rãnh cúc giúp ủ i nhanh dọc theo hàng cúc và đường nổ i

Đầu đế bàn ủ i nhọn để  ủ i những vùng khó ủ i

Nhiều chức năng điều khiển

Đèn báo nhiệ t độ sẵn sàng để  ủ i

Điều khiển nhiệ t độ dễ dàng

Đèn báo nhiệ t độ chỉ báo khi bàn ủ i đủ  nóng



Bàn ủi khô HD1172/01

Các thông số

Ủi thẳng nếp nhăn dễ  dàng

Công suất: 1000 W

Thông số kỹ thuật

Điện áp: 220 - 240

Ủi thảnh thơ i

Chiều dài dây: 1,9 m

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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