Penghasil uap
bertekanan
7300 series

GC7320

Menyetrika lebih cepat - dari awal hingga selesai
Tenaga uap bertekanan dengan pengisian tangki air yang cepat
Karena dibuat untuk mempercepat menyetrika dari awal hingga selesai, GC7320 siap digunakan dalam waktu 2
menit. Tenaga uap bertekanan mempercepat penyetrikaan dengan menembus kain lebih dalam dan corong
pengisian air ekstra besar memungkinkan pengisian dengan cepat & mudah kapan saja.
Menyetrika dengan cepat dan andal
Tekanan uap hingga 4,5 bar untuk menyetrika dengan cepat
Semburan uap terus-menerus hingga 110 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan cepat
Penyetrikaan yang nyaman
Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips
Setrika ringan untuk menyetrika tanpa repot
Mudah digunakan
Dapat digunakan cepat: waktu menghidupkan kurang dari 2 menit
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Spesiﬁkasi

Mulai cepat: < 2 menit

Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat
Tapak setrika: Setrika SteamGlide
Tempat keluar uap
Semburan uap terus-menerus: 110 g/mnt
Penguapan vertikal
Tekanan: Hingga 4,5
Ujung beruap
Daya: 2.400 W

Semburan uap terus-menerus hingga 110
g/mnt
Semburan uap yang kuat hingga 110 g/mnt
membantu menghilangkan semua kusut
dengan eﬁsien.

Sistem setrika ini siap digunakan dalam waktu
kurang dari 2 menit.

Mudah digunakan
Kapasitas tangki air: 1.000 ml
Mengisi dan membuang air: Lubang
pengisian ekstra besar
Isi ulang kapan saja
Waktu pemanasan: 2 min
Penyimpanan selang: Klip selang
Panjang kabel: 1,8 m
Kabel bisa diputar: Kabel bisa diputar 180
derajat
Panjang selang: 1,7 m
Keberlanjutan
Hemat energi: 20% hemat energi
Manajemen kerak
Bisa diisi air keran
Solusi calc clean: Mudah membersihkan
Spesiﬁkasi teknis
Dimensi produk: 42,9 x 40 x 42,6 cm
tegangan: 220 - 240 volt
Berat setrika: 1,2 kg
Berat setrika + dudukan: 4,5 kg
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