
 

Philips
Ferro a vapor

GC4625
Remove rugas facilmente de algodão e linho
Passa melhor com a base SteamGlide
Passe roupas sem esforço com a base SteamGlide deste ferro, que desliza suavemente 
pelo tecido. O vapor potente e o deslizamento suave são a combinação perfeita para 
remover rugas e obter ótimos resultados!

Remove rugas facilmente
• O vapor extra de até 150 g/min ajuda a remover as rugas mais teimosas

Alcança áreas difíceis
• A saída de vapor na ponta permite passar áreas de difícil alcance

Confortável
• Alça macia para maior conforto ao passar

Passa roupa de forma segura
• Desligamento automático de segurança para quando o ferro é esquecido ligado
• Protetor para tecidos delicados para passar com vapor roupas delicadas
 



 Saída de vapor na ponta

A exclusiva saída de vapor na ponta junto com a 
parte frontal afunilada da base com saídas de vapor 
alongadas na ponta alcançam as menores e mais 
difíceis áreas e obtêm os melhores resultados.

Desligamento automático de segurança

O desligamento automático de segurança desliga o 
ferro quando é esquecido ligado ou quando cai.

Protetor para tecidos delicados

O Protetor para tecidos delicados permite passar 
roupas delicadas a baixas temperaturas com o 
máximo de vapor, sem deixar brilho nos tecidos.
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Destaques
• Delicado spray: Delicado spray que umedece o •
Passa roupa de forma segura
• Ultrapassa os padrões internacionais de teste de 

queda
• Desligamento automático de segurança para 

quando o ferro é esquecido ligado

Acessórios
• Prendedor para armazenamento do fio
• Protetor para tecidos delicados

Controle total
• Luz piloto de temperatura: Indica quando a 

temperatura escolhida é alcançada
• Vários ajustes de vapor adequados a cada tipo de 

roupa

Deslize suave
• Base SteamGlide

Remove rugas facilmente
• Saída de vapor alta e contínua para eliminar as 

rugas mais difíceis: 40 g/min
• Sistema de vapor para as rugas mais teimosas: 

150 g/min
• Saída de vapor na ponta: Para locais difíceis de 

alcançar
• Vapor vertical: Para passar roupas penduradas

tecido por igual

Confortável
• Cabo articulado de 360 graus: Oferece máxima 

liberdade de movimentos ao passar
• Corta-pingos: Mantém suas roupas sem manchas 

enquanto passa
• Alça ergonômica macia para um maior conforto ao 

passar
• O ferro é adequado para ser usado com água da 

torneira
• Fio extralongo para alcance máximo: 3 m

Maior vida útil
• Duplo Sistema de Autolimpeza (Calc Clean): 

Previne partículas de impurezas e remove-as

Passa roupas de modo rápido e com 
muita potência
• Potência para aquecimento rápido e saída de vapor 

alta e contínua: 2.400 W

Especificações técnicas
• Voltagem: 220-240 V
• Alimentação: 2.400 W
• Freqüência: 50-60 Hz
• Capacidade do reservatório de água: 350 ml
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