
Ferro com gerador
de vapor

PerfectCare
Compact Essential

 
Pressão máx. da bomba de
5,5 bares

Jato de vapor até 250 g

Depós. de água fixo de 1,3 L

Bloqueio de transporte de
segurança

 
GC6819/20

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*
Garantia de que não queima*

O vapor potente e contínuo funciona mais depressa do que um ferro a vapor, sem necessidade de regulações

de temperatura ou de vapor graças à tecnologia OptimalTEMP. Compacto e leve para uma armazenamento

fácil.

Não precisa de regulação da temperatura; garantia que não queima

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Não queima – garantido

Rápido e potente

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Recipiente Calc-Clean incluído — sem recargas, sem custos adicionais

Base SteamGlide para um deslizar superior

Compacto e prático

Leve e compacto para utilização e armazenamento fáceis

Depósito grande para utilização prolongada

Bloqueio de transporte para transporte fácil e seguro
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Destaques

Não necessita de regulação da temperatura

Engome tudo, desde calças de ganga até

seda, sem precisar de ajustar a temperatura.

Graças à função OptimalTEMP, não são

necessários botões nem reguladores. Por isso,

não há necessidade de dividir a roupa

previamente, nem de aguardar que o ferro

aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer

tecido, em qualquer altura

Não queima – garantido

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos

que este ferro nunca irá queimar tecidos que

possam ser engomados. Pode até deixá-lo

voltado para baixo sobre as suas roupas ou

tábua de engomar. Não queima, não deixa

brilho. Garantido.

Vapor ultra potente

O vapor forte e contínuo vence até os tecidos

mais grossos com toda a facilidade. Veja os

vincos persistentes a derreter com um jato de

super vapor extra apenas onde é necessário.

Este vapor extra é ideal para usar o vapor

vertical para arejar as roupas e cortinas.

Descalcificação inteligente

O sistema inteligente e integrado de limpeza

do calcário, Smart Calc Clean, avisa-o quando

é necessário descalcificar. Inclui um recipiente

para facilitar a descalcificação. Não são

necessários cartuchos nem existem custos

adicionais.

Base do ferro SteamGlide

A nossa exclusiva base SteamGlide move-se

suavemente sobre qualquer tecido. O

revestimento resistente de 5 camadas, que

inclui uma base anticorrosiva, torna-a mais

duradoura. Antiaderente, resistente a riscos e

fácil de manter limpa.

Compacto e prático

O tamanho leve e compacto é ideal para

armazenamento e adapta-se

convenientemente à sua tábua de engomar. A

tecnologia exclusiva ProVelocity torna os

nossos geradores de vapor mais pequenos e

compactos do que nunca.

Depósito de água de 1,3 L

O depósito transparente de 1,3 litros

proporciona-lhe mais de 1 hora de utilização

contínua. Veja de forma clara a quantidade de

água restante e reabasteça facilmente a

qualquer altura colocando a grande abertura

de enchimento sob a torneira.

Bloqueio de transporte de segurança

Bloqueie o seu ferro de forma segura na

estação de base para um fácil transporte pela

casa e para reduzir o risco de tocar

acidentalmente na base quente.
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Especificações

Tecnologia

Para todos os tecidos que podem ser

passados a ferro

Sem queimaduras

Não necessita de regulação da temperatura

Tecnologia OptimalTemp

Motor de vapor ProVelocity

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: Até 110 g/min

Potência: 2400 W

Pressão: Bomba de 5,5 bares, no máximo

Pronto a utilizar: 2 min.

Jato de vapor: Até 250 g

Vapor quando desejar

Vapor vertical

Voltagem: 220-240 V

Fácil de utilizar

Seguro em todos os tecidos que podem ser

engomados: Até em tecidos delicados, como

seda

Desempenho de base deslizante: 4 estrelas

Denominação da base: SteamGlide

Capacidade do depósito de água: 1300 ml

Comprimento do tubo flexível: 1,6 m

Ficha de alimentação integrada

Comprimento do cabo de alimentação: 1,65 m

Pronto a utilizar: Indicador de luz, Indicador

de som

Enchimento a qualquer momento durante a

utilização

Base resistente a riscos: 4 estrelas

Adequado para água canalizada

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Limpeza de

calcário inteligente

Alerta de descalcificação: Luz, Som, sem

recargas, sem extras

Acessórios incluídos

Recipiente para limpeza do calcário

Armazenamento

Bloqueio de transporte: Para transporte e

segurança

Compartimento do fio: Compartimento para

arrumação do fio

Arrumação para tubo flexível: Compartimento

para arrumação do tubo flexível

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC): 23,5 x 27

x 39,8 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 20,1 x 22,2 x

38,4 cm

Peso total com embalagem: 3,7 kg

Peso do ferro: 1,3 kg

Peso do ferro + base: 2,72 kg

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Eficiência ecológica

Embalagem do produto: 100% reciclável

Utilizado plástico reciclado: 0 %

* Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

* Em comparação com o ferro a vapor PowerLife da

Philips
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