
 

Ferro a vapor

PerfectCare

 
2500W

Vapor contínuo de 45 g/min.

Jacto de vapor de 180 g

Base SteamGlide Plus

 

GC3920/20
Mais fácil e mais rápido sem regulações de

temperatura

100% seguro mesmo em tecidos delicados

Agora já pode engomar tudo de uma só vez, desde calças de ganga a seda,

graças à tecnologia OptimalTEMP que proporciona a combinação de calor e

vapor, para uma remoção mais rápida de vincos sem o risco de queimaduras ou

lustro.

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Seguro em todas as peças de roupa que podem ser engomadas, garantia de que não

queima

Engomar fácil e rápido

2500 W para aquecer rapidamente

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

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Base SteamGlide Plus para o melhor desempenho de deslize

Engomar confortável

Desativação automática quando o ferro não é utilizado

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

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



Ferro a vapor GC3920/20

Destaques

Não necessita de regulação da temperatura

Engome tudo, desde seda até calças de

ganga, sem precisar de ajustar a temperatura.

Graças à função OptimalTEMP, não são

necessários botões nem reguladores. Por isso,

não há necessidade de dividir a roupa

previamente, nem de aguardar que o ferro

aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer

tecido, em qualquer altura.

Não queima – garantido

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos

que este ferro nunca irá queimar tecidos que

possam ser engomados. Pode até deixá-lo

voltado para baixo sobre as suas roupas ou

tábua de engomar. Não queima, não deixa

brilho. Garantido.

2500 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um

desempenho potente.

Vapor contínuo até 45 g/min

Saída de vapor forte e consistente para remover

os vincos mais rapidamente.

Jacto de vapor até 180 g

Penetra mais profundamente nos tecidos para

remover facilmente os vincos persistentes.

Base SteamGlide Plus

A nossa base SteamGlide Plus exclusiva, com

a sua avançada camada em titânio e

revestimento de 6 camadas, proporciona o

melhor desempenho de deslize em qualquer

tecido. Antiaderente, resistente a riscos e fácil

de manter limpa.

Desativação automática

O ferro desliga-se se o deixar parado. Sobre a

sua base ou de lado, desliga-se

automaticamente após 2 minutos.

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.

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos 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

Desativação automática de segurança

Capacidade do depósito de água: 300 ml

Orifício de enchimento extra grande

Suporte de descanso extra estável

Adequado para água canalizada

Remoção rápida dos vincos

Pulverização de água

Vapor contínuo: 45 g/min

Potência: 2500 W

Jato de vapor: 180 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: 1,485 kg

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Botão Calc-Clean

integrado
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