
Ferro a vapor

PowerLife Plus

 
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor
130 g

Base do ferro SteamGlide

Anticalcário

2300 Watts

 
GC2982/30

Criado para oferecer o melhor

desempenho, diariamente
O ferro a vapor PowerLife Plus da Philips proporciona-lhe óptimos resultados dia após dia e nunca o

decepciona com a sua nova base SteamGlide, a elevada saída contínua de vapor, a função de limpeza de

calcário fácil de utilizar para vapor duradouro e um descanso extra estável.

Desempenho rápido e potente

Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

Desliza facilmente em todos os tecidos

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

Engomar seguro

Botão Calc clean para a fácil remoção do calcário

Base de descanso robusta para mais estabilidade

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

Desempenho potente

Vapor potente para um engomar rápido



Ferro a vapor GC2982/30

Destaques Especificações

Até 35 g/min de vapor

Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor

remoção dos vincos.

Jacto de vapor até 130 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor

vertical e para vincos difíceis.

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.

Botão calc clean

Este ferro a vapor pode ser utilizado com água

canalizada normal e o botão Calc Clean

facilita a remoção de qualquer acumulação de

calcário do seu ferro. Para manter o

desempenho do seu ferro a vapor da Philips,

deve utilizar esta função de limpeza do

calcário uma vez por mês, se estiver a utilizar

água canalizada normal.

Base de descanso robusta

Este ferro dispõe de uma base de descanso

extra grande concebida especialmente para

este fim, que proporciona uma estabilidade

extra quando é colocada na posição vertical.

Sistema anti-pingos

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor

Philips permite-lhe passar a ferro tecidos

delicados a temperaturas baixas sem ter de se

preocupar com manchas de gotas de água.

2300 Watts

Este potente ferro aquece rapidamente e

mantém temperaturas muito estáveis durante o

funcionamento, facilitando a remoção eficaz

dos vincos.

Fácil de utilizar

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Capacidade do depósito da água: 300 ml

Sistema anti-pingos

Denominação da base: SteamGlide

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: 35 g/min

Potência: 2300 W

Jato de vapor: 130 g

Vapor vertical

Pulverização de água

Eficiência ecológica

Poupança de energia*: 20 %

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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