
 

Vaporizador para
roupa portátil

 
1500 W, até 30 g/min

Tecnologia PureSteam

Depósito de água XL

Função 2 em 1

 

GC440/87

O novo artigo essencial para cuidar da sua roupa
Ideal para retoques rápidos e peças delicadas

Graças à tecnologia inovadora PureSteam e à limpeza rápida do calcário, o novo vaporizador para roupa

StyleTouch assegura um desempenho de vapor potente por muitos e longos anos! Rápido, seguro e simples, é

perfeito para engomar peças no último minuto e para roupas delicadas.

Remoção de vincos rápida e eficaz

Vapor mais potente de até 30 g/min. para resultados mais rápidos

Tecnologia PureSteam com vapor potente, consistente e duradouro

Vaporização vertical e horizontal 2 em 1 para melhores resultados

Pronto a utilizar em 60 segundos

Fácil de utilizar e seguro

Libertação rápida de calcário

Depósito de água grande para vaporizações prolongadas

Vapor contínuo automático fornecido por bomba elétrica

Placa aquecida SmartFlow para evitar zonas molhadas

Utilização segura em todos os tecidos delicados, como seda

Posição de suporte segura na base

Refresque a roupa sem lavar nem limpar a seco

O vapor potente elimina odores e mata 99,9% das bactérias
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Destaques

Tecnologia PureSteam

A tecnologia PureSteam é uma tecnologia

inovadora que evita a acumulação de calcário

à volta do motor do vaporizador. Permite um

vapor potente e consistente durante longos

anos.

Função 2 em 1

A função 2 em 1 permite uma vaporização

tanto vertical como horizontal. Ao vaporizar na

horizontal sobre uma superfície plana, pode

obter melhores resultados especialmente nas

áreas mais difíceis, como colarinhos e punhos.

Libertação rápida de calcário

Graças à libertação rápida de calcário, o seu

aparelho pode durar mais tempo com o mesmo

desempenho de vapor.

Depósito de água XL

O depósito de água de 200 ml permite

vaporizar até 3 peças de roupa de uma só vez.

O suficiente para retoques rápidos antes de

sair de casa!

Vapor contínuo

Graças à bomba elétrica não necessita de

bombear manualmente. Basta premir o botão e

o vapor sai continuamente.

Placa aquecida SmartFlow

A placa aquecida SmartFlow previne a

condensação nas suas peças de roupa,

enquanto continua a ser 100% segura em

todas as roupas, mesmo nos tecidos mais

delicados.

Seguro para todas as peças de roupa

A utilização do vaporizador é segura em todos

os tecidos. É uma ótima solução para tecidos

delicados, como a seda e a caxemira.

Suporte seguro

Pode colocar o vaporizador para roupa numa

posição de suporte apoiando-o na base. É

uma posição de suporte muito simples e

segura.

Elimine odores e bactérias

O vapor potente elimina o cheiro a cigarros,

comida e odores corporais. O vapor também

mata 99,9% das bactérias.*
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Especificações

Tecnologia

Tecnologia PureSteam

Remoção rápida dos vincos

Função 2 em 1

Vapor contínuo: Até 30 g/min

Potência: 1500 W

Pronto a utilizar: 1 min.

Vapor quando desejar

Vapor vertical

Voltagem: 240 V

Fácil de utilizar

Seguro em todos os tecidos que podem ser

engomados: Até em tecidos delicados, como

seda

Capacidade do depósito da água: 200 ml

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Pronto a utilizar: Indicador de luz

Enchimento a qualquer momento durante a

utilização

Adequado para água canalizada

Interruptor ligar/desligar

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Recipiente para

calcário integrado

Acessórios incluídos

Escova

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC): 32 x 22 x

17 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 30 x 17 x

13 cm

Peso total com embalagem: 0,9 kg

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Eficiência ecológica

Embalagem do produto: 100% reciclável

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Design

Cor: Preto

* * 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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