
 

Philips Walita
Ferro a vapor

GC1710
Rapidez e eficiência garantidas

Base projetada para um rápido deslize
Existem várias atividades muito mais interessantes do que tarefas domésticas. Por isso, você quer 

terminá-las o mais rapidamente possível. Este excelente ferro, com ponta afunilada, design exclusivo 

das saídas de vapor e base que desliza suavemente, foi feito para agilizar ao máximo a passagem de 

roupas.

Confortável
• Reabastecimento menos freqüente devido ao amplo tanque de 180 ml

Remove rugas facilmente
• Vapor contínuo de até 17 g/min para eliminar as rugas mais difíceis

Deslize suave em todos os tecidos
• Base em Ceralon para um melhor deslizamento em todos os tecidos

Vida útil mais longa
• Autolimpeza (calc clean) para impedir a formação de impurezas no ferro

Desempenho potente
• Os 1400 W de potência permitem uma saída de vapor alta e constante
 



 Até 17 g/min de vapor
Vapor contínuo de até 17 g/min para eliminar as 
rugas mais difíceis.

1400 Watts

Este poderoso ferro aquece rapidamente e mantém 
a temperatura estável durante sua utilização, 
facilitando a eliminação de rugas adequadamente.

Base em Ceralon
Base em Ceralon para um melhor deslizamento em 
todos os tecidos.
GC1710/02

Destaques
• Vários ajustes de vapor adequados a cada tipo de 
Confortável
• Cabo giratório de 180 graus: Fornece liberdade de 

movimentos ao passar
• O ferro é adequado para ser usado com água da 

torneira
• Cabo longo para alcance máximo: 1,8 m

Remove rugas facilmente
• Saída de vapor alta e contínua para eliminar as 

rugas mais difíceis: 17 g/min
• Ponta afunilada: Para passar áreas difíceis
• Saídas de vapor com design especial para uma 

melhor circulação do vapor

Passa roupas de modo rápido e com 
muita potência
• Potência para aquecimento rápido e saída de vapor 

alta e contínua: 1400 W

Controle total
• Luz piloto de temperatura: Indica quando a 

temperatura escolhida é alcançada

roupa

Alcança áreas difíceis
• Salva-botões: Passa mais rapidamente áreas com 

botões e costuras

Passa roupa de forma segura
• Ultrapassa os padrões internacionais de teste de 

queda

Especificações técnicas
• Dimensões: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Freqüência: 50-60 Hz
• Alimentação: 1400 W
• Voltagem: 220 V
• Capacidade do reservatório de água: 180 ml
• Peso: 1,06 kg

Maior vida útil
• Autolimpeza: Lavar partículas para longe com 

facilidade
•
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