Sistem setrika
bertekanan
6400 series
Pengunci saat membawa
ECO
GC6440

Melipatgandakan kecepatan menyetrika dengan
uap bertekanan
Sistem menyetrika yang andal dan ringkas dengan CarryLock
Dapatkan semua kepraktisan pada sistem setrika berukuran ringkas dan portabel
dan gandakan kecepatan menyetrika Anda dengan uap bertekanan.
Menyetrika dengan cepat dan andal
Tekanan uap hingga 4 bar untuk menyetrika dengan cepat
Semburan uap terus-menerus hingga 100 g/mnt
Penyetrikaan yang nyaman
Setrika 1,2 kg ergonomis dan ringan
Lapisan tapak setrika anti-lengket
Mudah digunakan
Kunci setrika Anda dengan aman ke alasnya
Setelan uap yang dapat diubah agar pas dengan setiap pakaian
Mudah diatur dan disimpan
Setelan ECO: Menghemat konsumsi energi
Hemat konsumsi energi 20% dan air 40%
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Kelebihan Utama

Spesiﬁkasi

Tekanan uap hingga 4 bar

Setrika ergonomis

Penyetrikaan yang nyaman
Manajemen anti-kerak: Easy Rinse
Panjang kabel: 1,9 m
Desain setrika ergonomis: Setrika dengan
desain ergonomis untuk kenyamanan
menyetrika
Panjang selang: 1,7 m
Aman digunakan: Pencegah terlalu panas
Bisa diisi air keran
Kapasitas tangki air: 800 ml

Gandakan kecepatan menyetrika Anda dengan
uap bertekanan. Uap bertekanan menembus ke
dalam kain, mempercepat dan memudahkan
proses menyetrika, bahkan pada kain yang
sulit.

Desain setrika yang ergonomis membuat
proses menyetrika jadi nyaman dengan
menghilangkan ketegangan pada pergelangan
tangan. Pegangan yang miring ke atas
menjaga posisi alami sehingga mengurangi
ketegangan selama menyetrika. Desain setrika
juga mencegah gerakan berulang yang timbul
saat meletakkan setrika pada tumitnya. Setrika
ini ringan (1,2 kg) sehingga memberikan
pengalaman mudah & nyaman saat
menyetrika.

Uap terus-menerus

Kunci pengaman

Semakin banyak uap, semakin cepat
menyetrika. Teknologi unik yang digunakan
dalam setrika penghasil uap Philips
menghasilkan uap kuat sehingga menyetrika
jadi lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.

Menghilangkan kusut
Uap terus-menerus: Hingga 100 gr/menit
Uap Bertekanan: Hingga 4 bar
Tapak setrika: Pola lubang uap optimal
Uap Vertikal: Semburan uap vertikal terusmenerus
Mudah digunakan
Kontrol: Lampu uap siap, Lampu suhu siap,
Setelan uap yang dapat diubah, Lampu
Tangki air kosong
Mudah diatur dan disimpan: Pengunci saat
membawa, Desain ringkas, Penyimpanan
kabel dan selang yang mudah
Mencapai bagian yang sulit: Ulir tombol,
Ujung beruap
Licin
Tapak setrika: Tapak setrika non-lengket

Setrika penghasil uap Anda dilengkapi dengan
kunci pengaman. Anda dapat mengunci setrika
dengan aman ke alasnya, sehingga akan lebih
aman, mengurangi risiko orang lain
menyentuh alas yang panas. Anda juga bisa
membawa penghasil uap dengan mudah.

Spesiﬁkasi teknis
Jumlah watt perebus: 1.370
Frekuensi: 50-60
Jumlah watt setrika: 800
Waktu menghidupkan: 6
Voltase: 220 - 240
Berat dan dimensi
Dimensi produk: 319 x 199 x 166
Berat produk: 5,25
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