
เตารีดเคร่ืองทาํไอนํ้าใชแรง

ดนัไอนํ้า

PerfectCare Pure

  แรงดนัปมสงูสดุ 5 บาร

ระบบเพิ่มพลงัไอน้ํา 220 กรมั

ตลบั PureSteam

 
GC7620/30

การรีดผาที่งายดายและรวดเร็วยิ่งกวา
ดวยเทคโนโลยี OptimalTEMP

รีดผาไดโดยไมตองปรับอณุหภมิูดวยเทคโนโลย ีOptimalTEMP ที่ปฏวัิตวิงการ เคร่ืองทาํไอนํ้าที่มีขนาดเลก็ที่สุด จัดเกบ็และพกพาไดงาย ไรตะกรัน 99%

ตลบัขจัดตะกรันชวยใหไอนํ้าสะอาดเพิ่มอายกุารใชงานข้ึนอกี 5 เทา

รดีผาอยางไรกงัวลและไมตองตั้งคาอณุหภมูิ

รีดไดตั้งแตผายนีสจนถงึผาไหม โดยไมจาํเปนตองตั้งคาอณุหภมิู

ปลอดภยัแมวางแผนความรอนทิ้งไวบนโตะรองรีด

ผานการทดสอบและรับรองจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อผาอสิระ

รดีผารวดเรว็อยางมปีระสทิธภิาพ

พรอมใชงานใน 2 นาทดีวยการเตมิที่ไมจาํกดั

แรงดนัปมสูงสุด 5 บาร

แทงคนํ้า 1.5 ลติร, รีดผาได 2 ชม.

เคร่ืองทาํไอนํ้าขนาดเลก็ที่สุดและนํ้าหนกัเบาที่สุด

ตลบัขจดัตะกรันชวยใหไอนํ้าสะอาด

เพ่ิมพลงัไอนํ้าพิเศษถงึ 180 กรัม

แผนความรอนรีดลื่นที่ดทีี่สุดของเรา
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ไฮไลต

แทงคน้ํา 1.5 ลติร

ดวยความจขุองแทงคนํ้าขนาด 1.5 ลติร คุณจงึสามารถรีดผาได

นานถงึ 2 ชม. อยางตอเนื่องโดยไมตองเตมินํ้า ชองเตมินํ้าขนาด

ใหญชวยใหเตมินํ้าไดรวดเร็ว คุณยงัสามารถเตมิเตารีดเคร่ืองทาํ

ไอนํ้าดวยกอกนํ้าหรือใชเหยอืก / ขวดขนาดใหญกไ็ด

พลงัไอน้ําพรอมใชงานภายใน 2 นาที

พลงัไอนํ้าพรอมใชงานภายใน 2 นาท ีและสามารถเตมินํ้าเม่ือใด

กไ็ดตลอดการรีด

แรงดนัปมสงูสดุ 5 บาร

ไอนํ้าที่มากกวา ยิ่งทาํใหรีดไดเร็วยิ่งข้ึน ไอนํ้าพลงัแรงเปนพิเศษ

จะไดรับการสรางข้ึนซึ่งแทรกซมึลกึถงึในเนื้อผา ทาํใหการรีดผา

ออกมาดแีละรวดเร็วยิ่งกวา

เทคโนโลยี OptimalTEMP

"คุณสามารถรีดไดตั้งแตผายนีสจนถงึผาไหม โดยไมจาํเปนตอง

ตั้งคาอณุหภมิู รับประกนัไมเกดิรอยไหมบนเนื้อผาที่รีดทกุชนดิ

เทคโนโลยปีฏวัิตวิงการที่ประกอบดวย 1) โปรเซสเซอรควบคุม

อนัชาญฉลาดข้ันสูงที่ควบคุมอณุหภมิูแผนความรอนไดอยาง

แมนยาํ คุณจงึไมจาํเปนตองปรับอณุหภมิูเลย 2) เคร่ืองทาํไอน

ํ้า Compact ProVelocity ที่ใหไอนํ้ามากข้ึนเพ่ือการรีดที่รวดเร็ว

ยิ่งกวา จงึทาํใหสวนผลติไอนํ้าของคุณมีขนาดเลก็เพ่ือการจดัเกบ็

ที่งายยิ่งกวา"

วางเครื่องไดอยางปลอดภยั

นวัตกรรมเทคโนโลย ีOptimalTEMP ของ Phillips รับประกนั

ไมเกดิรอยไหมบนเนื้อผาที่รีดทกุชนดิ ในระหวางรีดคุณไม

จาํเปนตองวางเตารีดไวบนฐาน เพียงวางแผนความรอนไวบนผา

โดยตรง หรือบนผาฝายรองรีดโดยไมมีอปุกรณวางพักเสริม กไ็ม

เกดิความเสียหายใดๆ กบัผาที่สามารถรีดไดทกุชนดิหรือกบัโตะ

รองรีด ซึ่งทาํใหการรีดผาของคุณงายข้ึนโดยใชขอมือนอยลง

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

เลก็และน้ําหนักเบา

การออกแบบใหมีขนาดเลก็ทาํใหจดัเกบ็เคร่ืองไดงายจงึหมด

ปญหาเร่ืองพ้ืนที่การจดัเกบ็! และเนื่องจากเคร่ืองมีนํ้าหนกัเบา

มากจงึสามารถเคลื่อนยายไดงาย ทั้งยงัทาํใหการรีดผาเปนเร่ือง

แสนสบายอกีดวย

ตลบัขจดัตะกรนั PureSteam

ตลบัขจดัตะกรัน PureSteam แบบถอดเปลี่ยนไดนั้นไดรับการ

ยนืยนัวาเปนระบบที่มีประสิทธภิาพในการกรองตะกรันในเคร่ือง

ทาํไอนํ้าไดสูงถงึ 99% แมนํ้าที่ใชจะเปนนํ้ากระดาง ตวัเคร่ืองรับ

ประกนั 5 ปในดานปญหาตะกรัน ไอนํ้าที่ไดจะสะอาดและยดื

อายกุารใชงานของเคร่ืองใหยนืยาวกวาเดมิ 5 เทา ระบบอนัชาญ

ฉลาดจะเตอืนเม่ือตองเปลี่ยนตลบัซึ่งโดยทั่วไปตลบัจะใชงานได

 ้3 เดอืน คุณสามารถใชนํ้าปราศจากไอออนในขณะยงัไมมีการ

เปลี่ยนตลบัเกาออก หรือเปลี่ยนตลบัช้ินใหม โดยมีตลบัมาพรอม

ตวัเคร่ือง 2 ตลบั

เพิ่มพลงัไอน้ําพเิศษถงึ 180 กรมั

ใชการเพ่ิมพลงัไอนํ้าสําหรับการรีดแนวตั้งและขจดัรอยยบัที่รีด

ยากได

แผนความรอน T-ionicGlide

แผนความรอนรีดลื่นระดบัหาดาวที่ดทีี่สุดของเรา ทนตอการขีด

ขวนไดดเียี่ยม พรอมช้ัน Titanium-Oxide ในตวั

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

ระบบขจดัตะกรนั

สามารถใชกบัน้ําประปาได: ผานการรับรอง

น้ํายาขจดัตะกรนั: ตลบัขจดัตะกรัน PureSteam

เตอืนการขจดัตะกรนั: ผานการรับรอง

ใชงานงาย

ความจแุท็งคน้ํา: 1500 มิลลลิติร

การเตมิน้ําและเทน้ํา: ชองเตมินํ้าขนาดใหญพิเศษ

เตมิน้ําไดทุกเวลา: ผานการรับรอง

ระยะเวลาทําความรอน: 2 นาที

ทอสงน้ํา: ชองเกบ็ทอสงนํ้า

ท่ีเกบ็สายไฟ: ที่รัดสายไฟ

ความยาวของทอสงน้ํา: 1.6 ม.

ปลอดภยัสาํหรบัทุกเน้ือผา: แมผาที่ละเอยีดออนเชนผาไหม

ความยาวของทอสงน้ํา: 1.6 ม.

ปลอดภยัสาํหรบัทุกเน้ือผา: แมผาที่ละเอยีดออนเชนผาไหม

ความยาวสายไฟ:

1.8 ม.

การเกบ็สายไฟ (หมนุได): สายไฟหมุนได 180 องศา

ขจดัรอยยับไดรวดเรว็อยางมปีระสทิธภิาพ

แผนความรอน: T-ionicGlide

เทคโนโลยี OptimalTEMP: ผานการรับรอง

ใชพลงัไอน้ําในแนวตั้ง: ผานการรับรอง

ปลายแผนความรอน Steam tip: ผานการรับรอง

กาํลงัไฟ: 2400 วัตต

เพิ่มพลงัไอน้ํา: 220 ก.

พลงัไอน้ําสมํ่าเสมอ:

พลงัไอน้ําสมํ่าเสมอ:

120 กรัม/นาที

แรงดนั: สูงสุด 5 บาร

ความย่ังยืน

คูมอืการใชงาน: 100% กระดาษที่นาํกลบัมาใชใหมได

น้ําหนักและขนาด

ขนาดบรรจภุณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 40 x 23 x 28 ซม.

ขนาดผลติภณัฑ (กวางxสงูxลกึ): 35.4 x 19.3 x 22.4 ซม.

น้ําหนักของเตารดี: 1.2 กก.

น้ําหนักเตารดีและฐาน: (มี 1 ตลบั) 3.19 กก.
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