
Gerador de vapor
pressurizado

 
Bloqueio de transporte

 

GC6530

Duplique a velocidade de engomar com o vapor pressurizado

Gerador de vapor compacto e potente

Tenha toda a comodidade de um ferro portátil de tamanho compacto e duplique a velocidade do engomar

com vapor pressurizado.

Engomar rápido e potente

Pressão de vapor até 4 bares para um engomar rápido

Saída contínua de vapor até 110 g/min. para remoção rápida dos vincos

Engomar confortável

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

Fácil de utilizar

Bloqueie e transporte sem esforço o seu sistema, com uma mão

Montagem e arrumação fáceis



Gerador de vapor pressurizado GC6530/02

Destaques Especificações

Pressão de vapor até 4 bares

Duplique a sua velocidade de engomar com

vapor pressurizado. Este penetra

profundamente nos tecidos, tornando o

engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em

tecidos difíceis.

Bloqueio de transporte

Transportar o seu sistema de vapor nunca foi

tão fácil. Fixe o seu ferro à base utilizando a

alavanca na parte posterior e transporte o

sistema com uma mão. Isto permite-lhe

transportar e guardar de forma imediata e

segura o seu sistema, sempre que desejar.

Saída contínua de vapor até 110 g/min

A saída contínua de vapor até 110 g/min. ajuda

a remover eficazmente todos os vincos.

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide

Saída contínua de vapor

Saída contínua de vapor: 110 g/min

Vapor vertical

Pressão do vapor: Até 4 bares

Steam Tip

Alimentação: 1980 - 2350 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 800 ml

Tempo de aquecimento: 6 min.

Solução de arrumação: Bloqueio de

transporte

Arrumação para a mangueira: Compartimento

para arrumação da mangueira

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Comprimento da mangueira: 1,7 m

Gestão do calcário

Adequado água da torneira

Solução de limpeza do calcário:

Enxaguamento fácil

Especificações técnicas

Voltagem: 220 - 240 V

Dimensões do produto: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm

Peso do ferro: 1,2 kg

Peso do ferro + base: 4 kg
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