Steamer pakaian
portabel
QuickTouch
1500 W
2 tingkat uap
Tiang dapat disesuaikan
Sarung tangan

GC525/05

Menghilangkan seketika kusut yang tampak
Semburan uap terus menerus dan kontrol keluaran uap yang
tangguh
Nikmati kenyamanan steamer pakaian Philips yang praktis ini dengan aksesori
gantungan yang bisa dilepas, dan segera hilangkan kusut dari pakaian Anda yang
digantung.
Cepat menghilangkan kusut
Uap terus menerus yang kuat
Aman pada semua pakaian
Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera
Mudah menangani kain
Aksesori gantung yang dapat dilepas
Mudah digunakan
Mudah digunakan
Tidak perlu meja setrika
Sesuaikan tingkat uap untuk beragam pakaian
Kontrol keluaran uap

Steamer pakaian portabel

GC525/05

Kelebihan Utama

Spesiﬁkasi

Uap terus menerus yang kuat

Menghilangkan kusut dengan cepat & kuat
Semburan uap terus-menerus: 35 g/mnt
Daya: 1.500 W
Kontrol keluaran uap

Kontrol keluaran uap

Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan
dari nozel, memungkinkan Anda
menghilangkan kusut hanya dengan beberapa
sapuan.

Setel tingkat uap yang Anda kehendaki
sehingga Anda dapat menyesuaikan keluaran
uap untuk digunakan dengan jenis kain yang
berbeda.

Mudah digunakan

Aksesori gantung yang dapat dilepas

Mudah digunakan
Kapasitas tangki air: 1.000 ml
Isi ulang kapan saja
Panjang kabel: 1.5 m
Aman untuk semua bahan kain: Bahkan untuk
bahan halus seperti sutera
Waktu pemanasan: 120 d
Manajemen kerak
Bisa diisi air keran
Spesiﬁkasi teknis
Dimensi produk: 30 x 38 x 30,5 cm
Dimensi kemasan: 33,5 x 41 x 34 cm
Voltase: 220 volt
Berat produk: 4,11 kg

Steamer ini sangat mudah digunakan. Desain
yang ringkas dan portabel menjadikannya
mudah dibawa-bawa dan disimpan.
Bahkan untuk bahan halus seperti sutera

Steamer ini aman digunakan pada semua
pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti
sutra.
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Aksesori gantung yang mudah dipasang untuk
menggantung pakaian saat sedang
menggunakan steamer. Aksesori ini bisa
dilepas agar mudah disimpan.

Aksesori
Kepala penyembur uap mudah dipakai
Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
Alat gantung dapat dilepas

