
เตารีดแรงดันไอน้ํา

PerfectCare Expert

  แรงดนัสงูถงึ 6.5 บาร

พลงัไอน้ําพเิศษ 310 กรมั

ปุมลอ็คการทํางานขณะพกพา

แทงคน้ําแบบถอดออกได 1.5 ลติร

 
GC9231/02

รีดผาอยางไรกงัวลและไมตองตั้งคาใดๆ
ถอดแทงคนํ้าเพื่อการเตมินํ้าไดงาย

รีดผาที่สามารถรีดไดตั้งแตผาไหม ผาลนินิ ผาฝาย ผาแคชเมียร...และเรียงลาํดบัอยางไรกไ็ด โดยไมตองปรับคาใดๆ PerfectCare จะใหผลลพัธการรีดผา

ที่ยอดเยี่ยมโดยไมตองเส่ียงกบัรอยไหมหรือรอยเงา เพยีงเทานี้การรีดผากง็ายดายอยางแทจริง

รดีผาอยางไรกงัวลและไมตองตั้งคาอณุหภมูิ

รีดไดตั้งแตผายนีสจนถงึผาไหม โดยไมจาํเปนตองตั้งคาอณุหภมิู

ปลอดภยัแมวางแผนความรอนทิ้งไวบนโตะรองรีด

ผานการทดสอบและรับรองจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อผาอสิระ

รดีผารวดเรว็อยางมปีระสทิธภิาพ

แรงดนัสูงถงึ 6 บาร

พรอมใชงานใน 2 นาทดีวยการเตมิที่ไมจาํกดั

ขจดัคราบตะกรันออกจากเคร่ืองไดอยางงายดายและมีประสิทธภิาพ ชวยยดือายกุารใชงาน

SteamGlide ใหมเปนแผนความรอนระดบัพรีเม่ียมของ Philips

แทงคนํ้าแบบถอดออกได 1.5 ลติร, รีดผาได 2 ชม.

ลอ็คเตารีดไวกบัฐานอยางแนนหนา



เตารดีแรงดนัไอนํ้า
GC9231/02

ไฮไลต

แรงดนัสงูถงึ 6 บาร

ไอนํ้าที่มากกวา ยิ่งทาํใหรีดไดเร็วยิ่งข้ึน ไอนํ้าพลงัแรงเปนพิเศษ

ที่สรางข้ึนจะแทรกซมึลกึถงึในเนื้อผา ทาํใหการรีดผาออกมาดี

และรวดเร็วยิ่งกวา

พลงัไอน้ําพรอมใชงานภายใน 2 นาที

พลงัไอนํ้าพรอมใชงานภายใน 2 นาท ีและสามารถเตมินํ้าเม่ือใด

กไ็ดตลอดการรีด

ขจดัตะกรนัไดงาย

การทาํงานของไอนํ้าที่ยาวนานเปนพิเศษ: ฟงกชัน Easy De-

Calc ของ Philips เหมาะอยางยิ่งสําหรับการขจดัตะกรันและยดื

อายกุารใชงานของเตารีดเคร่ืองทาํไอนํ้าของคุณ เตารีดจะเตอืน

คุณดวยไฟและเสียงเม่ือถงึเวลาที่ตองทาํความสะอาด เม่ือเตารีด

เยน็ลง เพียงเปดปุม Easy De-Calc แลวเทนํ้าสกปรกออกและ

เตมินํ้าลงไป 1 ถวย

แผนความรอน SteamGlide ใหม

SteamGlide ใหมเปนแผนความรอนที่ดทีี่สุดของ Philips

ทนทานตอการขีดขวนไดเปนเยี่ยม รีดผาไดเรียบลื่น ทั้งยงั

ทาํความสะอาดงาย

แทงคน้ําแบบถอดออกได 1.5 ลติร

แทงคนํ้าสามารถถอดออกเพ่ือเตมินํ้าดวยกอกนํ้าได ชองเตมินํ้า

ขนาดใหญชวยใหเตมินํ้าไดรวดเร็ว ดวยความจขุองแทงคนํ้าขนาด

1.5 ลติร คุณจงึสามารถรีดผาไดนานถงึ 2 ชม. อยางตอเนื่องโดย

ไมตองเตมินํ้า

เทคโนโลยี OptimalTEMP

คุณสามารถรีดไดตั้งแตผายนีสจนถงึผาไหม โดยไมจาํเปนตองตั้ง

คาอณุหภมิู รับประกนัไมเกดิรอยไหมบนเนื้อผาที่รีดทกุชนดิ

เทคโนโลยปีฏวัิตวิงการที่ประกอบดวย 1) โปรเซสเซอรควบคุม

อนัชาญฉลาดข้ันสูงที่ควบคุมอณุหภมิูแผนความรอนไดอยาง

แมนยาํ คุณจงึไมจาํเปนตองปรับอณุหภมิูเลย 2) ชองกกัเกบ็ไอ

นํ้าระบบหมุนเวียนพลงัแรงใหพลงัไอนํ้าที่แรงสม่ําเสมอ ทาํให

การรีดผางายและรวดเร็วข้ึน

วางเครื่องไดอยางปลอดภยั

นวัตกรรมเทคโนโลย ีOptimalTEMP ของ Phillips รับประกนั

ไมเกดิรอยไหมบนเนื้อผาที่รีดทกุชนดิ ในระหวางรีดคุณไม

จาํเปนตองวางเตารีดไวบนฐาน เพียงวางแผนความรอนไวบนผา

โดยตรง หรือบนผาฝายรองรีดโดยไมมีอปุกรณวางพักเสริม กไ็ม

เกดิความเสียหายใดๆ กบัผาที่สามารถรีดไดทกุชนดิหรือกบัโตะ

รองรีด ซึ่งทาํใหการรีดผาของคุณงายข้ึนโดยใชขอมือนอยลง

ปุมลอ็คการทํางานขณะพกพา

เตารีดแรงดนัไอนํ้ามาพรอมกบัปุมลอ็คการทาํงานขณะพกพา คุณ

สามารถลอ็คการทาํงานเตารีดไดอยางปลอดภยับนฐานวาง ชวย

ใหปลอดภยัยิ่งข้ึน ลดความเส่ียงจากการสัมผสัแผนความรอน คุณ

สามารถเคลื่อนยายเคร่ืองทาํไอนํ้าไดงายดาย

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

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

ขจดัรอยยับไดรวดเรว็อยางมปีระสทิธภิาพ

แผนความรอน: SteamGlide

เทคโนโลยี OptimalTEMP: ได

พลงัไอน้ําพเิศษ: 310 ก.

ใชพลงัไอน้ํารดีในแนวตั้ง: ได

แรงดนั: สูงสุดถงึ 6

ปลายแผนความรอน Steam tip: ได

กาํลงัไฟ: 2400 วัตต

ระบบควบคมุพลงัไอน้ํา: ได

การตั้งคาพลงัไอน้ําหลากหลายรปูแบบ: ได

วางเครื่องไดอยางปลอดภยั

ใชงานงาย

ความจแุท็งคน้ํา: 1500 มิลลลิติร

การเตมิน้ําและเทน้ําออก: แทงคนํ้าถอดออกได, ชองเตมินํ้า

ขนาดใหญพิเศษ

เตมิน้ําไดทุกเวลา: ได

ระยะเวลาทําความรอน: 2 นาที

การจดัเกบ็: ปุมลอ็คการทาํงานขณะพกพา

ทอสงไอน้ํา: ชองเกบ็ทอสงไอนํ้า

ท่ีเกบ็สายไฟ: ชองที่เกบ็สายไฟ

ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.

การเกบ็สายไฟ (หมนุได): สายไฟหมุนได 180 องศา

ความยาวของทอสงไอน้ํา:

1.7 ม.

ปลอดภยัสาํหรบัทุกเน้ือผา: แมผาที่ละเอยีดออนเชนผาไหม

วธิขีจดัตะกรนั

สามารถใชกบัน้ําประปาได: ได

ระบบขจดัตะกรนั: Easy De-Calc

เตอืนการขจดัตะกรนั: ได

ขอมลูทางเทคนิค

ขนาดบรรจภุณัฑ: 30.5 x 33.5 x 49.1 ซม.

ขนาดผลติภณัฑ: 28.3 x 26.3 x 42.4 ซม.

น้ําหนักของเตารดี: 1.2 กก.

น้ําหนักเตารดีและฐาน: 5 กก.
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