
 

เตารีดแรงดันไอน้ํา

PerfectCare Viva

  แรงดนัปมสงูสดุ 5 บาร

พลงัไอน้ําพเิศษ 210 กรมั

ความจแุทงคน้ํา 1.7 ลติร

รปูทรงเลก็กะทัดรดั

 

GC7035/20

รดีผาไดเรว็กวาดวยไอนํ้าที่มากกวาถงึ 2 เทา*
ไมตองตั้งคาอณุหภูมิ

เตารีดแรงดนัไอนํ้าของ Philips มอบประสบการณการรีดผาที่งายดายและรวดเร็วยิ่งกวา รีดผาของคุณโดยไม

จําเปนตองปรับอณุหภมิูดวยเทคโนโลย ีOptimalTEMP ที่ปฏวัิตวิงการ

ไมจาํเปนตองตั้งคาอณุหภมู ิรบัประกนัไมเกดิรอยไหม

รีดไดตั้งแตยนีสจนถงึผาไหม โดยไมจาํเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาอณุหภมิู

ปลอดภยัแมวางแผนความรอนทิ้งไวบนโตะรองรีด

ผานการทดสอบและรับรองจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อผาอสิระ

รดีอยางรวดเรว็ดวยพลงัไอน้ําตอเน่ืองทรงพลงั

พลงัไอนํ้าทรงพลงัเพ่ือการขจดัรอยยบัที่สุดยอด

ระบบทาํความสะอาดที่งายดายในตวัเพ่ือประสิทธภิาพที่ยาวนาน

รีดลื่นไดดทีี่สุดดวยการเพ่ิมความทนทานตอรอยขูดขีดจาก Philips

ประหยดัพลงังานดวยโหมด ECO

เทคโนโลยีกะทัดรดั

นํ้าหนกัเบาและมีขนาดกะทดัรัดเพ่ือการจดัเกบ็ที่งายดาย

แทงคนํ้าขนาดใหญเพ่ือการใชงานตอเนื่องยาวนาน

ปดการใชงานโดยอตัโนมัตเิพ่ือความปลอดภยัและประหยดัพลงังาน
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ไฮไลต

พลงัไอน้ําท่ีทรงพลงัพเิศษ

มอบประสบการณรีดผาเร็วพิเศษใหกบัคุณดวยเทคโนโลยปีฏวัิติ

วงการ ดวยไอนํ้าที่ตอเนื่องและทรงพลงัจดัการไดแมกระทั่งรอย

ยบัที่เรียบยาก และทาํใหเนื้อผาหนาเรียบลงไดอยางงายดายและ

รวดเร็ว พรอมทั้งยงัสามารถเพ่ิมพลงัไอนํ้าพิเศษไดหากจาํเปน

เหมาะสมอยางยิ่งกบัการทาํไอนํ้าในแนวตั้งหรือรอยยบัที่รีดยาก

เทคโนโลยี OptimalTEMP

ดวยเทคโนโลย ีOptimalTEMP คุณจะไมตองเสียเวลาไปกบั

การเปลี่ยนการตั้งคาอณุหภมิู รออณุหภมิูใหปรับเขาที่ หรือคัด

แยกเส้ือผาอกีตอไป รีดไดตั้งแตเนื้อผายนีสจนถงึผาไหม โดยรับ

ประกนัวาจะไมเกดิรอยไหมดวยการผสมผสานอยางลงตวัระหวาง

อณุหภมิูและพลงัไอนํ้าตอเนื่องทรงพลงั

วางเครื่องไดอยางปลอดภยั

นวัตกรรมเทคโนโลย ีOptimalTEMP รับประกนัวาจะไมเกดิรอย

ไหมกบัผาที่รีดไดทกุชนดิ และยงัมอบความม่ันใจในขณะรีดผา

อกีดวย ซึ่งหมายความวาคุณสามารถวางแผนความรอนไวบนผา

ฝายรองรีดโดยตรงโดยไมกอใหเกดิความเสียหายใดๆ ชวยลด

ความรูสึกอดึอดัไมสบายที่เกดิข้ึนกบัขอมือของคุณเนื่องจากคุณ

ไมจาํเปนตองยกเตารีดไปมาบอยคร้ัง

แทงคน้ํา 2 ล.

แทงคน้ํา 2 ล.

แทงคนํ้ามีความจขุนาดใหญพิเศษถงึ 2 ลติร จงึสะดวกตอการใช

งานตอเนื่องสูงสุดถงึ 2 ช่ัวโมงโดยไมตองเตมินํ้าในแทงค อกีทั้ง

ยงัโปรงแสง คุณจงึสามารถมองเหน็ภายในแทงคได 360° เพ่ือดู

วาปริมาณนํ้าที่เหลอือยูเพียงพอตอการสรางไอนํ้าอยางมี

ประสิทธภิาพหรือไม เม่ือคุณจาํเปนตองเตมินํ้าเพ่ิม เตารีดแรงดนั

ไอนํ้าของคุณที่มีชองเตมินํ้าขนาดใหญซึ่งใหคุณสามารถเตมินํ้า

ในแทงคจากใตกอกนํ้าไดอยางงายดาย หรือจะเปลี่ยนมาเตมิดวย

เหยอืกหรือขวดนํ้าในระหวางการรีดกส็ามารถทาํได

ระบบขจดัคราบตะกรนัอจัฉรยิะ

การขจดัตะกรันแบบปกตชิวยปกปองและคงประสิทธภิาพการทาํ

ไอนํ้าใหกบัเตารีดของคุณ ในขณะที่ระบบ Smart Calc-Clean

เปนฟงกชันการทาํความสะอาดและขจดัตะกรันในตวัซึ่งชวยยดื

อายกุารใชงานของเตารีดแรงดนัไอนํ้าของคุณ โดยที่เตารีดจะ

แสดงการเตอืนดวยแสงไฟและเสียงซึ่งหมายความวาจาํเปนตอง

ทาํความสะอาดและขจดัตะกรันแลว เพียงแควางเตารีดของคุณลง

บนที่ใสคราบตะกรัน Smart Calc-Clean แลวจงึเร่ิมการขจดั

ตะกรันไดทนัท ีโดยใชเวลาประมาณ 2 นาทสํีาหรับนํ้าที่สกปรก

และตะกรันที่เกาะตวักนั เม่ือการขจดัตะกรันเสร็จส้ิน เคร่ืองทาํไอ

นํ้าจะสงเสียงบี๊พข้ึนหนึ่งคร้ังและใหคุณนาํกลบัมาใชงานไดอกี

คร้ัง

น้ําหนักเบาและมขีนาดกะทัดรดั

น้ําหนักเบาและมขีนาดกะทัดรดั

ดวยเทคโนโลย ีProVelocity ที่เปยมประสิทธภิาพ ทาํใหเตารีด

แรงดนัไอนํ้าของคุณมีขนาดขนาดกะทดัรัดกวาที่เคย เคร่ืองทาํไอ

นํ้าขนาดกะทดัรัดพอดกีบัโตะรองรีดชวยใหการรีดผาและการพก

พาของคุณสะดวกสบายยิ่งข้ึน นอกจากนี้ เคร่ืองทาํไอนํ้ายงัใช

พ้ืนที่ในการจดัเกบ็เพียงเลก็นอยเทานั้น

ผานการทดสอบและรบัรองแลว

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 Woolmark จะเหมาะสําหรับการใชงานกบัผาขน

สัตวทกุรูปแบบ

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

เทคโนโลยี

ใชสาํหรบัเน้ือผาท่ีรดีไดท้ังหมด: ใช

ไมทําใหเกดิรอยใหม: ใช

โดยไมตองทําการปรบัหรอืตั้งคาอณุหภมู:ิ ใช

เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช

เครื่องทําไอน้ํา ProVelocity:

ใช

ระบบเซนเซอรควบคมุอจัฉรยิะ: ใช

ขจดัรอยยับไดอยางรวดเรว็

พลงัไอน้ําตอเน่ือง: สูงสุดถงึ 120 กรัม/นาที

กาํลงัไฟ: 2400 วัตต

แรงดนั: ปมสูงสุด 5 บาร

พรอมใชงาน: 2 นาที

พลงัไอน้ําพเิศษ: สูงสุดถงึ 210 ก.

แรงดนัไอน้ําตามตองการ: ใช

ระดบัไอน้ําหลายระดบั: ใช

พลงัไอน้ํารดีในแนวตั้งได:

ใช

แรงดนัไฟฟา: 220 - 240 V

ใชงานงาย

ปลอดภยักบัเน้ือผาท่ีรดีไดทุกชนิด: แมเนื้อผาที่บอบบาง

เชน ผาไหม

แผนความรอนเพื่อการรดีผาท่ีเรยีบลื่น: 4 ดาว

ช่ือแผนความรอน: SteamGlide Plus

การเกบ็สายไฟ (หมนุได): สายไฟหมุนได 360 องศา

ความยาวของทอสงไอน้ํา: 1.6 ม.

ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.

พรอมใชงาน: สัญญาณไฟ, สัญญาณเสียง

เตมิน้ําไดตลอดเวลาระหวางใชงาน: ใช

ปลอดภยัดวยการตดัไฟโดยอตัโนมตั:ิ ใช

แผนความรอนกนัรอยขีดขวน: 4 ดาว

เหมาะสาํหรบัน้ําประปา: ใช

ระยะเวลาทําความรอน:

2 นาที

ชองเตมิน้ําขนาดใหญพเิศษ: ใช

การจดัการคราบตะกรนั

การขจดัคราบตะกรนัและการทําความสะอาด: ระบบขจดั

คราบตะกรันอจัฉริยะ

ตวัเตอืนการขจดัคราบตะกรนั: ไฟ, เสียง, ใช, ไมตองใชตลบั

ไมเสียคาใชจายเพ่ิม

พรอมอปุกรณเสรมิในกลอง

ท่ีใสคราบตะกรนั: ใช

การจดัเกบ็

ท่ีเกบ็สายไฟ: มีแถบผารัดสายไฟ

ทอสงไอน้ํา: ชองเกบ็ทอสงไอนํ้า

ขนาดและน้ําหนัก

ขนาดบรรจภุณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 42.7 x 23.8 x 33.5 ซม.

ขนาดผลติภณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 37.5 x 24.2 x 19.5 ซม.

น้ําหนักของเตารดี: 1.2 กก.

น้ําหนักเตารดีและฐาน: 2.8 กก.

* เปรยีบเทยีบกบัเตารดีไอนํ้า Philips EasySpeed
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