
 

Ferro a vapor

PowerLife

 
2400 W

Vapor contínuo de 45 g/min.

Jacto de vapor de 160 g

Base do ferro SteamGlide

 

GC2995/35

Criado para oferecer o melhor desempenho,

diariamente

Vida útil 4 vezes mais longa com a base SteamGlide*

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o

desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto

desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um

desempenho duradouro.

Remoção de vincos rápida e potente

2400 W para aquecer rapidamente

Jacto de super vapor de até 160 g para destruir os vincos persistentes

Saída de vapor de até 45 g/min para um desempenho forte e estável

Vapor vertical para tecidos pendurados

Desempenho duradouro

Base SteamGlide – um melhor deslizar e resistência a riscos

Botão calc-clean integrado, desempenho de vapor de longa duração

Cabo testado para máxima duração e segurança

Engomar confortável

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

Pega confortável e texturizada, fácil de segurar

Caixa resistente ao calor para guardar o ferro imediatamente depois de engomar
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Destaques

2400 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um

desempenho potente.

Jacto de vapor até 160 g

Penetra mais profundamente nos tecidos para

remover facilmente os vincos persistentes.

Vapor contínuo até 45 g/min

Saída de vapor forte e consistente para remover

os vincos mais rapidamente

Vapor vertical

A função de vapor vertical permite-lhe arejar

as peças de roupa no cabide e remover vincos

de cortinas que estão penduradas. Não

necessita de tábua de engomar.

Base do ferro SteamGlide

A nossa exclusiva base SteamGlide move-se

suavemente sobre qualquer tecido. O

revestimento resistente de 5 camadas, que

inclui uma base anticorrosiva, torna-a mais

duradoura. Antiaderente, resistente a riscos e

fácil de manter limpa.

Botão Calc-Clean integrado

Este ferro convencional funciona com água da

torneira. O calc-clean é uma função de

limpeza integrada para remover a acumulação

de cálcio ou calcário e manter o melhor

desempenho.

Cabo de qualidade comprovada

Todos os cabos dos nossos ferros a vapor são

testados rigorosamente em termos de máxima

segurança e durabilidade.

Acabaram-se os pingos

O nosso sistema anti-pingos permite-lhe

engomar tecidos delicados a baixas

temperaturas com confiança. Já não é preciso

preocupar-se com as gotas de água que

provocam manchas.

Pega confortável

A pega com textura assegura-lhe um

manuseamento confortável e ergonómico, para

poder segurar o ferro sem deslizes.

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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Especificações

Fácil de utilizar

Sistema anti-pingos

Capacidade do depósito da água: 320 ml

Orifício de enchimento extra grande

Suporte de descanso extra estável

Adequado para água canalizada

Denominação da base: SteamGlide

Remoção rápida dos vincos

Pulverização de água

Vapor contínuo: 45 g/min

Potência: 2400 W

Jato de vapor: 160 g

Eficiência ecológica

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC):

33,2x16,7x13,7 cm

Dimensões do produto (LxAxC):

31,2x14,7x12,7 cm

Peso do ferro: 1,255 kg

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Botão Calc-Clean

integrado

Armazenamento

Solução de arrumação: Caixa resistente ao

calor

* Testado em comparação com a base antiaderente da

Philips
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