
Bàn ủi hơi nước

EasySpeed Advanced

  2400 W

Hơ i phun tăng cường 180 g

Hơ i phun liên tục 40 g/phút

Mặt đế bằng gốm

 

GC2676/20

Ủi nhanh hơn từ đầu đến cuối
Tăng tốc công việc ủi của bạn theo 5 cách

Giúp bạn ủi nhanh hơn từ đầu đến cuối: làm nóng nhanh, lỗ châm nước cỡ  XL, luồng hơi phun

mạnh để  ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo, mặt đế bằng gốm lâu bền trượ t êm trên

mặt vải và hệ  thống ngăn rỉ giọt. Đây chính là 5 cách giúp tăng tốc công việc ủi mỗi ngày.

Ủi nhanh

Công suất 2400 W giúp làm nóng nhanh trong 30 giây

Hơi phun tăng cường lên đến 180 g giúp ủ i phẳng các nếp nhăn khó ủ i

Hơi phun đầu ra lên đến 40 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

Lỗ châm nước lớn để  châm và trút nước ra nhanh hơn

Đầu ủ i chính xác gấp 3 lần để  nhìn rõ và điều khiển tối ưu

Ủi dễ

Tự động ngắt bàn ủ i khi không sử dụng

Mặt đế bằng gốm lâu bền để  trượ t êm ái

Hệ  thống ngăn rỉ giọt giữ cho vả i không bị đốm trong khi ủ i

Ít phả i châm nước hơn với ngăn chứa nước 300ml

Quấn dây điện dễ dàng bằng kẹp để  cất giữ gọn gàng

Hiệu suất bền lâu

Nút trượ t xả cặn cho hiệu suất hơi nước bền lâu
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Những nét chính

Công suất 2400 W giúp làm nóng nhanh

Làm nóng nhanh trong 30 giây để  bạn không phả i chờ

đợ i lâu và bắt đầu công việc ủ i sớm hơn.

Hơ i phun tăng cường lên đến 180 g

Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợ i vả i để  dễ dàng

làm phẳng các nếp nhăn khó ủ i.

Hơ i phun lên đến 40 g/phút

Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp

nhăn nhanh hơn.

Lỗ châm nước cỡ XL

Lỗ châm nước lớn để  bạn châm nước vào hay trút

nước khỏ i ngăn chứa nhanh chóng và thuận tiện.

Đầu ủi chính xác gấp 3 lần

Đầu của bàn ủ i chính xác theo 3 cách: nó có mũi nhọn,

rãnh nút và thiết kế mượ t của mũi. Đầu ủ i chính xác

gấp 3 lần cho phép bạn ủ i đến những chỗ khó nhất, ví

dụ  như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.

Tự  động ngắt

Bàn ủ i tự động ngắt điện khi bạn để  nó đứng yên. Bàn

ủ i sẽ tự động tắt trong 8 phút khi đượ c đặt dựng đứng

và sau 30 giây khi đặt nằm ngang không chuyển động.

Mặt đế bằng gốm

Mặt đế bằng gốm lâu bền trượ t êm ái trên mọ i bề mặt

vả i ủ i đượ c, cộng thêm bề mặt chống dính, chống xước

và dễ lau sạch.

Hệ  thống ngăn rỉ giọt

Hệ  thống ngăn rỉ giọt của chúng tôi ngăn rò rỉ và tránh

gây ra vết ố từ nước nhỏ giọt. Nhờ vậy, bạn có thể  tự

tin ủ i dưới bất kỳ nhiệ t độ nào.

Ngăn chứa nước 300 ml

Ít lần châm nước với ngăn chứa nước lớn 300 ml do đó

bạn có thể  ủ i nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

Quấn dây điện bằng kẹp

Bạn có thể  cất giữ bàn ủ i gọn gàng bằng cách quấn dây

điện xung quanh đế bàn ủ i và cố định lạ i bằng kẹp.

Nút trượt xả cặn tích hợp

Bàn ủ i vận hành với nước máy thông thường. Xả cặn là

chức năng làm sạch đượ c tích hợp để  loạ i bỏ việc tích

tụ  cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủ i.
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Các thông số

Ủi thẳng nếp nhăn nhanh chóng

Hơ i phun liên tục: 40 g/ph

Công suất: 2400 W

Hơ i phun tăng cường: 180 g

Nhiều chế độ hơ i phun khác nhau

Hơ i phun ngang

Chức năng phun nước

Thờ i gian làm nóng: 30 giây

Dễ  sử  dụng

Mặt đế: Gốm

Dung tích ngăn chứa nước: 300 ml

Không bị vướng dây điện (xoay): Xoay 360 độ không

Không bị vướng dây điện (xoay): Xoay 360 độ không

bị vướng dây điện

Chiều dài dây điện: 2 m

Đầu hơ i phun chuẩn xác

Sử  dụng được vớ i nước máy

Chức năng ngăn rỉ giọt

Lỗ châm nước lớn

Tự  động tắt

Quản lý cặn

Xả cặn và vệ  sinh: Tự làm sạch

Bảo quản

Cất giữ  dây dẫn: Kẹp dây

Kích thước và khối lượng

Khối lượng bàn ủi: 1,150 kg

Bảo hành

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Thân thiện vớ i môi trường

Chế độ tiết kiệm năng lượng

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

 

© 2019 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2019‐04‐24

Phiên bản: 9.0.1

EAN: 08 71010 38589 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

