
Ferro a vapor

GC4491

2400 W de potência para engomar
Ferro potente com mais vapor

Este ferro potente Philips GC4491/02 é fornecido com a base mais robusta de todos os ferros. Nada pode

arranhar este ferro enquanto o desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor ajuda-o a

eliminar facilmente todos os vincos.

Remove facilmente os vincos

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Desempenho potente

2400 W para uma saída de vapor de 40 g

Base robusta resistente a riscos

Chega às zonas mais difíceis

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

Engomar seguro

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



Ferro a vapor GC4491/02

Destaques Especificações

Ferro para homem com base Anodilium

Para uma excelente experiência de deslize

ilimitada.

Até 40 g/min de vapor

Ferro a vapor Philips com saída de vapor

contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a

quantidade certa de vapor para remover

eficazmente todos os vincos.

 

Remoção de vincos rápida e potente

Base: Anodilium

Saída de vapor

Saída contínua de vapor: 40 g/min

Jacto de vapor: 120 g

Vapor vertical

Borrifador

Ponta de vapor

Alimentação: 2400 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 335 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Orifício

de enchimento extra grande

Sistema anti-pingos

Pega suave

Compartimento do fio: Mola para o fio

Comprimento do cabo de alimentação: 3 m

Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 360 graus

Gestão do calcário

Adequado água da torneira

Solução de limpeza do calcário: Limpeza de

calcário de dupla acção

Especificações técnicas

Peso do ferro: 1,6 kg

Voltagem: 220 - 240 V
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