Setrika uap
EasySpeed Plus
1200 W
Semburan uap 110g
Uap terus-menerus 15g/mnt
Tapak setrika keramik

GC2145/25

Cepat dari awal hingga selesai
Mempercepat setrika dalam 3 cara
Menyetrika lebih cepat dengan EasySpeed Plus berkat semburan uap yang kuat
untuk menghilangkan kusut membandel, pelat keramik yang tangguh meluncur
mulus di atas kain, dan sistem drip-stop mencegah kebocoran. Ketiganya
membuat menyetrika jadi sangat eﬁsien.
Menghilangkan kusut dengan cepat
1200W untuk memanaskan dengan cepat
Semburan uap hingga 110 g untuk menghilangkan kusut yang membandel
Semburan uap terus-menerus sebesar 15 g/mnt
Tapak setrika keramik tahan lama meluncur dengan mulus
Mudah menyetrika
Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda bebas dari noda sewaktu menyetrika
Ujung tiga presisi agar mudah dikontrol dan dilihat
Tangki air besar 270 ml untuk menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus
Penguapan vertikal untuk kain yang digantung
Kinerja tahan lama
Tombol geser calc clean untuk kinerja uap jangka panjang
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Kelebihan Utama
1200W untuk memanaskan dengan cepat

Tapak setrika keramik

Tangki air 270 ml

Menghadirkan pemanasan cepat dan performa
andal.

Tapak setrika keramik tahan lama kami
meluncur dengan mulus pada setiap pakaian
yang dapat disetrika. Tidak lengket, tahan
goresan, dan mudah dibersihkan.

Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air
besar 270 ml sehingga Anda dapat menyetrika
lebih banyak pakaian sekaligus

Semburan uap hingga 110 g

Uap vertikal
Sistem penghenti tetesan

Menembus jauh ke dalam kain sehingga kusut
membandel lebih mudah hilang.
Semburan uap terus-menerus sebesar 15
g/mnt

Sistem penghenti tetesan kami mencegah
kebocoran untuk menghindari noda dari
tetesan air — dan dapat menyetrika dengan
percaya diri pada suhu berapa pun.

Fungsi semburan uap vertikal memungkinkan
Anda menyegarkan pakaian pada gantungan
dan menghilangkan kusut dari gorden selagi
digantung. Tanpa memerlukan papan setrika.
Tombol geser calc-clean

Ujung tiga presisi

Semburan uap terus-menerus sebesar 15
g/mnt
Ujung yang presisi dalam 3 cara. Memiliki
ujung runcing, lekukan untuk kancing, dan
desain moncong yang ramping. Ujung tiga
cara presisi kami membantu Anda menangani
area yang sulit disetrika, seperti kancing dan
lipatan.

Setrika ini beroperasi dengan air keran biasa.
Calc-clean adalah fungsi pembersihan
bawaan untuk menghilangkan timbunan
kalsium atau kerak, dan menjaga performa
terbaik.
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Spesiﬁkasi
Menghilangkan kusut dengan cepat
Uap terus-menerus: 15 g/mnt
Daya: 1200 W
Semburan uap: 110 g

Mudah digunakan
Nama tapak setrika: Keramik
Kapasitas tangki air: 270 ml
Panjang kabel daya: 1,9 m
Manajemen kerak
Membersihkan dan membuang kerak: Tombol
Geser Calc Clean Bawaan
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Eﬁsiensi ramah lingkungan
Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang
Desain
Warna: Biru

