
 

Philips
Sistema de engomar 
pressurizado

GC6315
Simples, rápido e eficaz

Duplique a velocidade de engomar com o vapor pressurizado
O 6315 foi criado para reduzir o tempo de engomar. O jacto de vapor até 85 g/min e a 
pressão de vapor até 3,5 bares penetram em profundidade nas fibras, proporcionando 
um resultado excepcionalmente rápido e profissional, mesmo nos tecidos mais difíceis.

Deslizar suave
• Base em alumínio que desliza facilmente em todos os tecidos

Engomar rápido e potente
• Pressão de vapor até 3,5 bares para um engomar rápido
• Vapor continuo até 85 g/min. para remoção rápida dos vincos
• Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados
 



 Até 3.5 bares
Graças à alta pressão, o vapor penetra em 
profundidade nos tecidos, proporcionando 
resultados excepcionalmente rápidos, mesmo nos 
tecidos mais difíceis.
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Destaques
sobreaquecimento: Evita que a caldeira • Palete: 40 pcs
•

Longa duração
• Função Calc-clean: Basta enxaguar a caldeira após 

cada 10 utilizações
• Caldeira em inox com resistência de aquecimento 

externa: Câmara de vapor anti-corrosão

Remove facilmente os vincos
• Óptima distribuição dos orifícios de vapor: Para a 

melhor distribuição de vapor

Engomar confortável
• Interruptor de bloqueio para o vapor: Dá vapor 

sem ter necessidade de pressionar
• Fio extra longo para maior liberdade de 

movimentos: 1,9 m
• Mangueira extra longa, para maior liberdade de 

movimentos: 1,7 m
• Adequado para utilizar com água da torneira

Engomar seguro
• Paragem automática para evitar 

sobreaqueça
• Quatro pés de borracha: Verifique se o suporte 

não escorrega
• Suporte de descanso estável: Mantém o ferro 

estável quando está na posição de descanso

Controlo total
• Luz indicadora de que a temperatura do ferro é a 

adequada para começar a engomar

Especificações Técnicas
• Frequência: 50 Hz
• Voltagem: 230 V
• Potência do ferro: 800 W
• Potência da caldeira: 1250 W
• Tempo de arranque: 8 minuto(s)
• Capacidade do depósito da água: 1 l

Peso e dimensões
• Dimensões: 276 X 332 X 412 mm
• Peso (incl. embalagem): 6,06 kg
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