
เตารีดไอน ้าพร้อมระบบขจัดตะกรัน
รุ่น NI-GT500/NI-GT200

รุ่น NI-GT500 รุ่น NI-GT200
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Generator

Steam Iron

สามารถยิงเพิ่มไอน ้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่กดปุ่ม
เพราะหม้อไอน ้ายังคงสร้างไอน ้าจ้านวนมาก

ไม่สามารถยิงไอน ้าต่อเนื่องได้ เนื่องจากแผ่นความร้อน
จะระเหยน ้าเมื่อคุณกดปุ่มเท่านั น

Steam Generator

พลังไอน า้ทรงพลงัที่ท้างานอย่างตอ่เนือ่งจากหมอ้ต้มแรงดนัสงู

Steam Generator คืออะไร?
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ข้อมูลทั่วไป
รุ่น NI-GT500
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ทรงพลังและยาวนาน

Black x Gold
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ไม่เกดิรอยไหมบ้นเสื อผา้ทีร่ดีดว้ยโหมดการดแูลทีเ่หมาะสม
・OPTIMAL CARE mode
・QUICK CARE mode
*เมื่อปฏิบัติตามค้าแนะน้าในการใช้งาน

ติดตั งเทคโนโลยีปอ้งกันตะกรนัอตุสาหกรรมของญีปุ่น่
・เทคโนโลยีป้องกันตะกรันขั นสูง
・ขจัดตะกรันในขั นตอนเดียว
・ปล่อยไอน ้าทรงพลังและบ้ารุงรักษาง่าย

ผลลัพธท์ีย่อดเยี่ยมโดยไอน า้แรงดันสงูทีท่รงพลงั
・powerful input ถึง 2400 วัตต์ / Steam boost 720 กรัม (240 V)
・กระจายไอน ้าสม่้าเสมอด้วยแผ่นความร้อนรูปตัวยู

ประเภทหม้อต้มน ้าแรงดันสูง

คุณสมบัติหลักของ รุ่น NI-GT500
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รีดผ้าได้เรียบยิ่งกวา่ดว้ยพลงัไอน า้แรงดนัสงู

การดแูลสขุอนามยัโดยการยับยั งแบคทเีรยีถงึ 99.99%ผลลัพธร์ะดบัมอือาชีพทีบ่า้น

*Certified by TECHNO SCIENCE Co.,Ltd. Test report number: 21070220-002 Test method: Spraying 
steam against fabric with bacteria Eliminating bacteria rate: Escherichia coli up to 99.99%, 
Staphylococcus aureus up to 99.99%.

I R O N I N G S T E A M

เพียงทาบไอน ้าลงบนเสื อผ้าสามารถขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.99%

Steam
Boost

720*g/min

Bacteria
Removal

99.99%

พลังไอน ้าอันทรงพลังช่วยขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายและได้ผลลัพธ์ที่ตรง
ตามความต้องการ หม้อต้มน ้าแรงดันสูงยังท้าให้รอยยับบนเสื อและกางเกง
สแล็กดูเรียบขึ น

*At 240 V  
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ไอน ้ำแรงดันสูง
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กระจายความร้อนสม่้าเสมอด้วยแผ่นความร้อนรูปตัวยู

รีดผ้าได้ทรงพลงั
รีดทุกอย่างที่บ้านด้วยหม้อต้มแรงดันสูง ช่วยเพิ่มปริมาณไอน ้าให้สูงขึ นไปอกี
ระดับหนึ่ง

Steam
Amount

130g/min

Max.
Pressure

6.5 bar

Wattage

2400W

Steam
Boost

720*g/min

โครงสร้างด้านในของแผ่นความรอ้น
ให้ไอน ้าทรงพลังพิเศษ กระจาย
อย่างต่อเนื่องจากช่องระบาย
อากาศทุกช่อง

*At 240 V  
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ไอน ้ำแรงดันสูง
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- โหมด OPTIMAL CARE ช่วยลดความจ้าเป็นในการตั งค่าอุณหภูมิ    
- รีดผ้าไหม ยีนส์ และผ้าอื่นๆ ได้หลากหลาย รวดเร็ว โดยไม่ต้องกลัว 
เสื อผ้าไหม้
*เมื่อปฏิบัติตามค้าแนะน้าในการใช้งาน

ไม่เกดิรอยไหมบ้นเสื อผา้

7

โหมดการดูแลดว่นส้าหรบั
เสื อผ้าหนาๆ

โหมดการดูแลทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

มีการตั งค่าอุณหภูมิสูง
ส้าหรับรีดผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ 
และสิ่งของที่หนาและใหญ่อื่นๆ

การตั งคา่สองแบบเพือ่ใหเ้หมาะกบัความต้องการของคณุ

เทคโนโลยีกำรดูแลที่เหมำะสมที่สุด
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การดแูลตะกรนัพื นฐานเพื่อป้องกนัการสะสมตวัของตะกรนั

จุดประสงค์ที่ส้าคัญที่สุดของ Calc Care คือเพื่อป้องกันการสะสมของแคลเซียม Panasonic 
ใช้อุปกรณ์ ADVANCED ANTI-CALC เพื่อยับยั งการกลายเป็นปูนและการสะสมภายในโดย
การฉีดสารต้านแคลเซียมลงในน ้า การขจัดคราบตะกรันนี ช่วยให้เกิดไอน ้าพลังพิเศษออกมา
อย่างต่อเนื่อง

ติดตั งเทคโนโลยีป้องกนัตะกรันอตุสาหกรรมของญีปุ่่น
สารนี ถูกประดิษฐ์ขึ นในประเทศญี่ปุ่นและน้าไปใช้ทั่วโลกเพื่อป้องกันไม่ให้

ตะกรันอุดตันภายในอุปกรณ์อุตสาหกรรม

Boiler Cooling Tower

เทคโนโลยีป้องกันตะกรัน
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Panasonic original
เทคโนโลยีป้องกนัตะกรนัขั นสงู

*Usage of 2 to 3 times a week, with water of 250ppm classified under Very Hard.
*Depending on the region it is used and water quality, the product may need multiple descaling.

สารป้องกันตะกรันจะเข้าสู่ถังด้วยน ้า ผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั งในรูจ่ายน ้า 
ครอบคลุมสารแคลเซียมในน ้า เพื่อยับยั งการตกผลึกและป้องกันไม่ให้เกาะติด
กับหม้อไอน ้า คราบตะกรันยังอยู่ในสภาพเปราะและสามารถขจัดออกได้ง่าย
เพียงแค่ล้าง ด้วยเทคโนโลยีนี จึงท้าความสะอาดภายในเพียงปีละครั งเท่านั น

โครงสร้างที่เรียบง่ายของด้านในหม้อไอน ้าช่วยให้ล้างได้อย่างทั่วถึงเพียงแค่
ใส่น ้า 500 มล. จากฐาน สามารถใช้งานได้นานโดยปฏิบัติตามขั นตอนการ
ท้าความสะอาดภายในประมาณปีละครั ง

ขจัดตะกรนัในขั นตอนเดียว

1

2

การเกิด
ตะกรัน

ยับยั งการเกิด
ตะกรัน

การตกผลึก ขจัดคราบตะกรันโดยง่าย

เทคโนโลยีป้องกันตะกรัน
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Product Information – NI-GT200 ข้อมูลทั่วไป
รุ่น NI-GT200
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ขจัดรอยยบัทีร่ดียากดว้ยการรดีอย่างมปีระสทิธภิาพ

ขจัดตะกรนัง่ายในขั นตอนเดียว
・ท้าความสะอาดง่ายด้วยโครงสร้างภายในที่เรียบง่าย
・สัญญาณบอกเวลาที่จะขจัดตะกรัน
・ให้ไอน ้าทรงพลังด้วยการบ้ารุงรักษาง่าย

ผลลัพธท์ีย่อดเยี่ยมโดยไมต่้องใชค้วามพยายาม
โดยไอน า้แรงดนัสงู
・2400 W powerful input / Steam boost 600 g (at 240 V)
・ กระจายไอน ้าทั่วทั งแผ่นความร้อน

・การตั งค่าที่ง่าย ขึ นอยู่กับประเภทของผ้า

*The photo uses the NI-GT500 model.

ทรงพลังและยาวนาน

Black x Navy

ประเภทหม้อต้มน ้าแรงดันสูง

คุณสมบัติหลักของ รุ่น NI-GT500
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รีดผ้าได้เรียบยิ่งกวา่ดว้ยพลงัไอน า้แรงดนัสงู

การดแูลสขุอนามยัโดยการยับยั งแบคทเีรยีถงึ 99.99%ผลลัพธร์ะดบัมอือาชีพทีบ่า้น

*Certified by TECHNO SCIENCE Co.,Ltd. Test report number: 21070220-002 Test method: Spraying 
steam against fabric with bacteria Eliminating bacteria rate: Escherichia coli up to 99.99%, 
Staphylococcus aureus up to 99.99%.

I R O N I N G S T E A M

เพียงทาบไอน ้าลงบนเสื อผ้าสามารถขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.99%

Steam
Boost

720*g/min

Bacteria
Removal

99.99%

พลังไอน ้าอันทรงพลังช่วยขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายและได้ผลลัพธ์ที่ตรง
ตามความต้องการ หม้อต้มน ้าแรงดันสูงยังท้าให้รอยยับบนเสื อและกางเกง
สแล็กดูเรียบขึ น

*At 240 V  
12

ไอน ้ำแรงดันสูง
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กระจายความร้อนสม่้าเสมอด้วยแผ่นความร้อนรูปตัวยู

รีดผ้าได้ทรงพลงั
รีดทุกอย่างที่บ้าน หม้อต้มแรงดันสูงช่วยเพิ่มปริมาณไอน า้ให้สูงขึ น
ไปอีกระดับหนึ่ง

โครงสร้างด้านในของแผ่นความรอ้น
ให้ไอน ้าทรงพลังพิเศษ กระจาย
อย่างต่อเนื่องจากช่องระบาย
อากาศทุกช่อง

Steam
Amount

120g/min

Max.
Pressure

5.5 bar

Wattage

2400W

Steam
Boost

600*g/min

13
*At 240 V  

ไอน ้ำแรงดันสูง



ลดรอยยบัดว้ยการรดีอย่างมปีระสทิธภิาพ

คุณสามารถตั งอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายด้วยไกด์บนหน้าปัด คุณจึงรีดผ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพตั งแต่ผ้าฝ้ายแบบหนาไปจนถึงผ้าไหมที่ไวต่อความร้อน

การตั งค่าที่อุณหภูมิสูงช่วยขจัดรอยยับได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งจากผ้าปูที่นอน

กำรรีดผ้ำที่มีประสิทธิภำพ
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*การใช้งาน 2 ถึง 3 ครั งต่อสัปดาห์ โดยน ้า 250 ppm จัดอยู่ในหมวด
Very Hard ผลิตภัณฑ์อาจต้องมีการขจัดคราบตะกรันหลายครั ง
ทั งนี ขึ นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้และคุณภาพน ้า

ท้าความสะอาดง่ายด้วยโครงสร้างภายในทีเ่รยีบง่าย

โครงสร้างที่เรียบง่าย ด้านในของหม้อไอน ้าช่วยให้ล้างได้อย่างทั่วถึง
เพียงแค่ใส่น ้า 500 มล. จากฐาน สามารถใช้งานได้นานโดยปฏิบัติตาม
ขั นตอนการท้าความสะอาดภายในประมาณทุกๆ 3 เดือน

*The photo uses the NI-GT500 model.
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ขจัดตะกรันในขั นตอนเดียว



ปุ่มปรับระดบัไอน า้

ปุ่มเปิด/ปิด

เซ็นเซอรน์ า้

ไฟแสดงสถานะเป็นระยะ

หลอดไฟจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาท้าความสะอาด

ปุ่มรีเซต็
ปุ่มนี จะรีเซ็ตเวลาทั งหมด

ไฟแสดงสถานะและเสียงเตือนจะดังขึ น
เมื่อน ้าเหลือน้อย

Calc Indicator

การตั งค่า ECO ช่วยลดไอน ้าเมื่อ
เทียบกับการตั งค่า MAX

GT500:รวม 3100 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง = ปี
ละครั ง (ประมาณการใช้งาน 3 ครั งต่อสัปดาห)์

GT200:รวม 100 นาทีที่กดปุ่ม Steam = หนึ่ง
ครั งต่อสามสัปดาห์ (การใช้งานโดยประมาณ
สามครั งต่อสัปดาห)์

แผงควบคุม
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*แนะน้าให้ท้าการบ้ารุงรักษาตามที่แสดงด้านบนปีละครั งส้าหรับ NI-GT500 ที่มีอุปกรณ์ ADVANCED ANTI-CALC และทุกๆ 3 สัปดาห์ส้าหรับ NI-GT200 ที่ไม่มีอุปกรณ์
*เนื่องจากน ้าร้อนจะกระเด็นออกมาเมื่อใช้งานทันทีหลังใช้งาน ปล่อยให้เย็นลงเป็นเวลา 60 นาทีก่อนท้าการบ้ารุงรักษา

*เมื่อปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

1

ระบายน ้าออกจากถัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบาย
น ้าออกจากถังทุกครั งหลังใช้งาน การปล่อยน ้าไว้ใน
ถังอาจท้าให้เกิดคราบตะกรันได้

2

ถอดปล๊ักด้านล่าง เติมน ้า 500-600 มล. ลงในหม้อ
ต้ม แล้วล้างด้านในหลายๆ ครั ง

ด้วยการขจัดตะกรนัอย่างถกูตอ้ง เตารีดแรงดนัไอน า้จึงใช้งานได้ยาวนาน

แสดงการแจ้งเตือนให้คุณทราบ

โครงสรา้งทีเ่รยีบงา่ยภายในหมอ้ไอน า้ชว่ยให้
ล้างท้าความสะอาดได้หมดจด

ง่ำยต่อกำรบ้ำรุงรักษำ
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Panasonic
รุ่น NI-GT500 NI-GT200

ภาพเตารีดไอน ้า

แรงดันไฟฟ้า 220-240V 220-240V
ก้าลังไฟฟ้า 2400 วัตต์ 2400 วัตต์
แรงดัน สูงสุด 6.5 บาร์ สูงสุด 5.5 บาร์

ปริมาณไอน ้า สูงสุด 130 กรัม/นาที สูงสุด 120 กรัม/นาที
พ่น/เพิ่มไอน ้า 720 กรัม/นาทีเมื่อพ่นในแนวตั ง 600 กรัม/นาทีเมื่อพ่นในแนวตั ง
แท้งค์น ้า 1.8 ลิตร 1.8 ลิตร

แผ่นความร้อน เซรามิก เซรามิก

ระบบขจัดตะกรัน
มี ไม่มี

ปีละครั ง
(ใช้น ้าประมาณ 90 ลิตร)

การบ้ารุงรักษาแบบปกติประมาณ 3 สัปดาห์ครั ง
(ใช้น ้าประมาณ 5 ลิตร)

การตั งค่าอุณหภูมิ เหมาะสมที่สุด(อุณหภูมิของแผ่นความร้อน135°C)
+ 155℃ mode

ปรับหมุนจากต่้าไปสูง

ปิดอัตโนมัติ มี (10 นาที) มี (10 นาที)
ระยะเวลาท้าความร้อน 3 นาที 3 นาที

น ้าหนัก 4.3 กก./ only Iron 0.9 กก. 4.3 กก./ only Iron 0.9 กก.

ข้อมูลจ้ำเพำะ
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