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GC332/87

Remoção rápida de vincos com o poder do vapor
Ideal para roupas difíceis de passar e para viagem

Este vaporizador para roupa portátil é ideal para retoques de última hora e para roupa difícil de passar a ferro.

Fácil de utilizar e rápido, este é o complemento perfeito para o seu ferro. Este modelo possui uma placa

aquecida e uma função 2 em 1 que permite vaporizar na horizontal.

Eliminação rápida de vincos

2 em 1: função de vapor horizontal e vertical

Placa de vapor aquecida SmartFlow para óptimos resultados

Vapor contínuo automático fornecido por bomba eléctrica

Acessório de escova para um acabamento perfeito

Fácil de usar

Utilização segura em tecidos delicados, como seda

Não necessita de tábua de engomar

Depósito de água amovível para enchimento mais fácil

Tempo de aquecimento rápido

Design ergonómico para utilização portátil

Saco de arrumação exclusivo para armazenamento fácil

Refresca a roupa sem lavar em casa nem na lavandaria

Remove odores a cigarro, comida e odores corporais

O vapor elimina até 99,9% das bactérias*
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Destaques

Função de vapor 2 em 1

A função de vapor vertical e horizontal 2 em 1

permite-lhe obter resultados ainda melhores

com o seu vaporizador para roupa. Vaporize as

suas roupas verticalmente sem utilizar uma

tábua de engomar ou deixe-as realmente

impecáveis vaporizando na posição horizontal,

sobre qualquer superfície lisa próxima. Graças

ao seu design interno exclusivo, este

Steam&Go 2 em 1 gerará um vapor contínuo

potente mesmo na posição horizontal, por isso,

agora também pode vaporizar mobiliário macio

e roupa de cama.

Placa aquecida SmartFlow

A tecnologia SmartFlow assegura óptimos

resultados de engomar, pois o fluxo de vapor

optimizado aquece a placa de vapor. Isto

mantém a placa de vapor a uma temperatura

ideal adequada a todos os tecidos, enquanto

previne eficazmente zonas molhadas. Esta

dispõe de um revestimento que permite um

bom deslizamento e resistência à corrosão.

Vapor contínuo automático

Bomba eléctrica fornece vapor contínuo para

remoção fácil e rápida dos vincos.

Seguro para todas as peças de roupa

A utilização do vaporizador é segura em todos

os tecidos. É uma óptima solução para tecidos

delicados, como a seda.

Não necessita de tábua de engomar

Ao utilizar o vaporizador deixa de necessitar de

uma tábua de engomar, o que torna o engomar

muito mais simples.

Depósito de água amovível

Depósito de água amovível para enchimento

mais fácil.

Tempo de aquecimento rápido

O vaporizador está pronto a utilizar em

segundos.

Design ergonómico

O vaporizador portátil é leve e confortável para

usar graças ao design ergonómico e compacto.

Basta premir o botão de vapor e remover

rapidamente os vincos com vapor contínuo.

O vapor elimina as bactérias

O vapor quente elimina até 99,9% das

bactérias na roupa e ajuda a adiar a lavagem

ou limpeza a seco*.

Elimina odores indesejados

O vapor potente remove odores a cigarro,

comida e odores corporais.
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Especificações

Acessórios

Escova

Fácil de usar

Tempo de aquecimento: < 1 min.

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Enchimento a qualquer momento

Seguro para todos os tecidos: Mesmo para

tecidos delicados, como seda

Solução de arrumação: Saco de arrumação

Capacidade do depósito da água: 60 ml

Remoção de vincos rápida e potente

Saída contínua de vapor: 24 g/min

Alimentação: 1200 W

Vapor vertical

Placa de vapor SmartFlow

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (LxAxC):

38 x 12 x 15 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 34,7 x 12,5 x

9,5 cm

Peso do ferro: 0,72 kg

* * testado por uma entidade independente para os

tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus

aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 8

minutos tempo de vaporização.
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