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Spesifikasi umum
• Tapak setrika SteamGlide
• Ujung Uap untuk mencapai bagian yang sulit
• 2400 W, cepat panas dan uap berdaya tinggi
• Uap terus-menerus hingga 40g/menit
• Semburan uap terus-menerus hingga 130 g/mnt
• Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut 

dari kain yang tergantung
• Tangki air 350ml
• Kabel ekstra panjang 3 meter
• Pegangan setrika ergonomis, lembut dan nyaman
• Sistem Drip-stop menjaga baju tetap bersih tanpa 

noda sewaktu Anda menyetrika
• Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan 

kerak
• Pengikat kabel memudahkan penyimpanan
• Melebihi standar tes jatuh internasional
• Lampu indikator padam apabila setelan suhu 

tercapai
• Pengaturan uap variabel untuk disesuaikan dengan 

setiap pakaian
• Semprotan halus yang membasahi kain secara 

merata
• Berputar 360-derajat yang memberikan kebebasan 

gerak maksimum sewaktu menyetrika
• Setrika ini dapat menggunakan air keran

Spesifikasi Teknis
• Voltase: 220-240 V
• Daya listrik: 2.400 W
• Frekuensi: 50-60 Hz
•
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