
Ferro a vapor

 
Sistema duplo anticalcário

 

GC2820

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Ferro com a nova base SteamGlide

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base

SteamGlide, 2000 W para saída de vapor elevada e constante e as suas pastilhas anticalcário, este ferro

GC2820/02 da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!

Desliza facilmente em todos os tecidos

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

Remove facilmente os vincos

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados

Desempenho potente

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

Longa duração

As pastilhas desfazem o calcário para o poder remover facilmente

Botão Calc clean para a fácil remoção do calcário

Engomar confortável

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar



Ferro a vapor GC2820/02

Destaques Especificações

Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da

Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma

óptima resistência a riscos, desliza de forma

perfeita e é fácil de limpar.

Pastilhas anticalcário

Ao longo do tempo o calcário acumula-se no

seu ferro. Esta pastilha desfaz o calcário em

pedaços pequenos para que o possa eliminar

facilmente do seu ferro. Esta limpeza tem de

ser efectuada uma vez por mês.

Vapor vertical

Este ferro Philips possui uma função de vapor

vertical, para remoção de vincos em tecidos

pendurados.

 

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide

Saída contínua de vapor: 30 g/min

Jacto de vapor: 90 g

Vapor vertical

Várias posições de vapor

Borrifador

Alimentação: 2000 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 300 ml

Sistema anti-pingos

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 360 graus

Gestão do calcário

Adequado água da torneira

Solução de limpeza do calcário: Limpeza de

calcário de dupla acção

Especificações técnicas

Peso do ferro: 1,2 kg

Dimensões do produto: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm

Voltagem: 220 - 240 V
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