
 

เตารดีไอนํ้า

PerfectCare Azur

  พลงัไอน้ํา 50g/min เพิ่มพลงัไอน้ํา 200g

แผนความรอน T-ionicGlide

ตดัไฟอตัโนมตัแิละขจดัตะกรนั

ปลอดภยัสาํหรบัผาท่ีสามารถรดีไดทุก

ชนิด

 

GC4924/20

เตารีดไอนํ้า Philips ที่เร็วที่สดุ*
ตั้งแตผายีนสจนถงึผาไหมดวยเตารดีเพยีงตวัเดยีว

รีดผาที่สามารถรีดไดอยางปลอดภยั ตั้งแตยนีสจนถงึผาไหม ผาลนินิจนถงึผาแคชเมียรดวยเตารีดเพยีงตวัเดยีว จัด

ลาํดบัการรีดอยางไรกไ็ดโดยไมตองปรับอณุหภมิู PerfectCare Azur ใหผลลพัธสมบรูณแบบโดยไมตองเส่ียง

กบัรอยไหมหรือรอยเงา การรีดผาจะกลายเปนเร่ืองงายและรวดเร็วข้ึน

สะดวกสบาย

เตารีดพรอมตวัแสดงสถานะดวยไฟอจัฉริยะ

สามารถใชกบันํ้าประปาไดพรอมระบบขจดัตะกรันแบบ Double Active

T-ionicGlide: แผนความรอนระดบั 5 ดาวที่ดทีี่สุดของเรา

เตารีดจะตดัไฟอตัโนมัตเิม่ือถกูปลอยไว

การตั้งคาท่ีสมบูรณแบบหน่ึงเดยีวสาํหรบัเสื้อผาทุกตวั

ใชงานงาย 100%, ไมจาํเปนตองปรับคาใดๆ

ปลอดภยั 100% สําหรับผาที่สามารถรีดไดทกุชนดิ

ผานการทดสอบและรับรองจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อผาอสิระ

รวดเร็ว 100% กบัทกุเนื้อผา ไมมีเตารีดไอนํ้าชนดิใดที่รีดไดเร็วเทานี้

เทคโนโลย ีOptimalTemp: ผสานอณุหภมิูไดสมบรูณแบบ

รดีผารวดเรว็อยางมปีระสทิธภิาพ

เตารีดกาํลงัไฟ 2800 วัตตเพ่ือใหรอนเร็วยิ่งข้ึนและมีประสิทธภิาพสูง

พลงัไอนํ้าสูงสุด 50 กรัม/นาท ีชวยขจดัรอยยบัดเียี่ยม

เพ่ิมพลงัไอนํ้าสูงถงึ 200 กรัม
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ไฮไลต

ใชงานงาย 100%

ใชงานงาย 100% ไมจาํเปนตองปรับคาใดๆ คุณสามารถรีดผาได

ทกุชนดิตอเนื่องกนัไปไดในทนัท ีโดยไมจาํเปนตองรอหรือตอง

ปรับปุมปรับอณุหภมิูของเตารีดอกี

ปลอดภยั 100%

ปลอดภยั 100% สําหรับทกุเนื้อผาแมจะเปนเนื้อผาที่บอบบาง

ที่สุดอยางเชน ผาไหม, ผาแคชเมียร, ผาขนสัตว, ผาโพลเีอสเตอร

สถาบนัทดสอบเตารีดอสิระใช PerfectCare กบัเนื้อผาที่

บอบบางที่สุด และไดยนืยนัถงึความยอดเยี่ยมของผลการรีดผา

ผานการทดสอบและรบัรอง:

เตารีดนี้ผานการทดสอบและรับรองประสิทธภิาพการรีดที่ยอด

เยี่ยมจากสถาบนัผูเช่ียวชาญอสิระดานเนื้อผาอยาง DWI,

IWTO, Woolmark โปรแกรม The Woolmark Apparel

Care ชวยใหผูใชสามารถระบผุลติภณัฑสําหรับการซกัรีดที่มี

คุณภาพซึ่งไดรับการรับรองจาก The Woolmark Company

สําหรับการใชงานกบัผลติภณัฑที่เปนผาขนสัตว ซึ่ง Philips

พรอมดวยเทคโนโลย ีOptimalTemp เปนเพียงแบรนดเดยีวที่

ไดรับการรับรองระดบั Gold Stardard จาก Woolmark คุณจงึ

สามารถม่ันใจไดวาผลติภณัฑเกี่ยวกบัการดแูลรักษาผาที่ไดรับ

การรับรองจาก Wookmark จะเหมาะสําหรับการใชงานกบัผา

ขนสัตวทกุรูปแบบ

รวดเรว็ 100%

รวดเร็ว 100% ในการรีด ไมจาํเปนตองคัดแยกผา รีดเส้ือผา

ทั้งหมดของคุณดวยไอนํ้าที่มีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน

กาํลงัไฟ 2800 วตัตรอนเรว็ย่ิงข้ึน

กาํลงัไฟ 2800 วตัตรอนเรว็ย่ิงข้ึน

เตารีด 2800 วัตตรอนเร็วยิ่งข้ึนและประสิทธภิาพทรงพลงัสําหรับ

เนื้อผาทกุชนดิที่สามารถรีดได

พลงัไอน้ําสงูสดุ 50 กรมั/นาที

พลงัไอนํ้าสม่ําเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาท ีใหพลงัไอนํ้าในปริมาณ

ที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือขจดัรอยยบัทกุประเภท

เพิ่มพลงัไอน้ําสงูถงึ 200 กรมั

ใชการเพ่ิมพลงัไอนํ้าสําหรับการรีดแนวตั้งและขจดัรอยยบัที่รีด

ยากได

สามารถใชกบัน้ําประปาได

เตารีดไอนํ้า PerfectCare Azur ไดรับการออกแบบใหใชกบันํ้า

ประปา ระบบขจดัตะกรันแบบ Double Active: การผสมผสาน

ที่ชาญฉลาดของเม็ดขจดัตะกรันและการทาํความสะอาดตวัเอง

เปนประจาํชวยลดตะกรันสะสม เพ่ือผลลพัธการรีดผาที่ดกีวา เรา

ขอแนะนาํใหใชนํ้าดมิีน (demineralized water) เปนประจาํ

ซึ่งจะชวยใหม่ันใจไดในการปลอยพลงัไอนํ้าตอเนื่องจากเตารีด

แผนความรอน T-ionicGlide

T-ionicGlide คือแผนความรอนระดบัพรีเม่ียมที่ดทีี่สุดของ

Philips ที่มอบมาตรฐานใหมดานความลื่นในการรีดผาและการ

ทนทานตอการขีดขวนสําหรับเตารีด OptimalTemp การเคลอืบ

ใหมที่ไดรับสิทธบิตัรชวยใหไดผลลพัธที่ดทีี่สุด รูปทรงตวัเคร่ืองที่

ออกแบบมาอยางเอาใจใสและชองไอนํ้าที่ปลอยไอนํ้าอยาง

สม่ําเสมอชวยใหการขจดัรอยยบัดวยเตารีดไอนํ้าเปนเร่ืองงาย

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตัิ

เตารีดจะปดโดยอตัโนมัตเิม่ือถกูปลอยไวโดยไมมีการใชงาน หาก

ปลอยไวโดยวางเตารีดแนวตั้ง เตารีดจะตดัไฟภายใน 3 นาท ีแต

หากวางแผนความรอนในแนวราบ จะใชเวลาเพียง 2 นาท ีกอนที่

เตารีดจะตดัไฟ

เทคโนโลยี OptimalTemp

นวัตกรรมลาสุดในการรีดผา ที่ผสานการทาํงานของไอนํ้าและ

อณุหภมิูไดอยางสมบรูณแบบ เพ่ิมความม่ันใหงานรีดที่รวดเร็ว

ผลลพัธที่ยอดเยี่ยมในการขจดัรอยยบัที่รีดยาก ไมตองการการตั้ง

คา และปลอดภยักบัเนื้อผาทกุชนดิที่รีดได ซึ่งเปนการทาํงาน

ของไอนํ้าและอณุหภมิูที่สมบรูณแบบเนื่องจาก 1) โปรเซสเซอร

ควบคุมอนัชาญฉลาดที่ตั้งอณุหภมิูที่เหมาะสม 2) เทคโนโลยี

HeatFlow ที่ใหไอนํ้าไดสม่ําเสมอและอณุหภมิูที่สมดลุ

การแสดงสถานะดวยไฟอจัฉรยิะ

การแสดงสถานะดวยไฟอจัฉริยะจะแสดงสถานะของเตารีดตลอด

เวลา



เตารดีไอนํ้า
GC4924/20

รายละเอยีดเฉพาะ

ขจดัรอยยับไดรวดเรว็อยางมปีระสทิธภิาพ

แผนความรอน: T-ionicGlide

เทคโนโลยี OptimalTEMP

พลงัไอน้ําสมํ่าเสมอ: ไดสูงสุดถงึ 50 กรัม/นาที

เพิ่มพลงัไอน้ํา: 200 ก.

สเปรย

กาํลงัไฟ: 2800 วัตต

ใชงานงาย

ความจแุท็งคน้ํา: 350 มิลลลิติร

ระบบปองกนัน้ําหยด

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตัิ

ท่ีเกบ็สายไฟ: ที่รัดสายไฟ

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตัิ

ท่ีเกบ็สายไฟ: ที่รัดสายไฟ

ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.

การเกบ็สายไฟ (หมนุได): สายไฟหมุนได 180 องศา

เตมิน้ําไดรวดเรว็และงายดาย

ความย่ังยืน

การประหยัดไฟ: ลดการใชพลงังาน 10%

ระบบขจดัตะกรนั

สามารถใชกบัน้ําประปาได

น้ํายาขจดัตะกรนั: ระบบขจดัตะกรันแบบ Double Active

ขอมลูทางเทคนิค

น้ําหนักของเตารดี: 1.75 กก.

อปุกรณเสรมิ

ฝาเตมิน้ํา

สะดวกสบาย

ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.

* ทดสอบดวยเตารดีไอนํ้า Philips
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