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Óptimos resultados, o mínimo de esforço
3 x mais fácil

Este ferro a vapor da Philips proporciona não só comodidade extra devido à larga abertura para a entrada de

água, ao fio extra-longo e ao indicador do nível de água, mas também a nova base SteamGlide torna o

engomar mais fácil e suave!

Desliza facilmente em todos os tecidos

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

Engomar confortável

Cabo extra longo, para maior liberdade de movimentos.

Entrada de água extra larga para enchimento rápido e fácil

Indicador extra claro para excelente visibilidade do nível da água

O sistema anti-pingos deixa as suas roupas sem manchas ao passar

Chega às zonas mais difíceis

Ponta em bico para passar a ferro as zonas mais difíceis



Ferro a vapor GC3320/32

Destaques Especificações

Abertura para enchimento extra larga

Com a abertura para a entrada de água extra

larga, encher o seu ferro é rápido e fácil.

Demora apenas alguns segundos e não tem o

risco de derramar água para fora!

Fio com comprimento extra

Com o fio extra longo pode chegar facilmente

às extremidades da sua tábua de engomar -

ou ainda mais longe!

Nível da água com grande visibilidade

O indicador extra claro torna o nível de água

bastante visível: basta um olhar rápido e fica

saber se o ferro tem água suficiente.

Ponta em bico

A ponta em bico exclusiva permite-lhe passar

a ferro mesmo as áreas mais difíceis de

alcançar.

Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da

Philips. Tem uma óptima resistência a riscos,

desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

 

Engomar confortável

Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360

graus, Indicador de nível de água com

visibilidade extra

Comprimento do cabo: 3 m

Capacidade do depósito da água: 300 ml

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 35 g/min

Alcance de zonas difíceis: Ponta em bico

Borrifador

Jacto de super vapor: Até 100 g/min

Fácil de utilizar

Configuração e arrumação fáceis: Abertura

para enchimento extra larga, Solução

integrada para arrumação do fio

Especificações técnicas

Frequência: 50-60

Alimentação: 2300

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 328 x 129 x 163

Peso do produto: 1,64
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