
Gerador de vapor
pressurizado

InstantCare

 

4 bares

110 g/min de vapor

 

GC7510/02

Engomar rápido e potente
Arranque rápido de 2 minutos, reenchimento a qualquer

momento

Criado para acelerar o engomar desde o início até ao fim, o Philips InstantCare

está pronto a ser usado em 2 minutos. A potência do vapor pressurizado acelera

o engomar penetrando mais fundo no tecido para remover os vincos.

Engomar rápido e potente

Pressão de vapor até 4 bares para um engomar rápido

Vapor contínuo até 110 g/min

Engomar confortável

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

Ferro leve para engomar sem esforço

Fácil de utilizar

Arranque rápido: menos de 2 minutos de período de aquecimento

Reabasteça o depósito da água a qualquer momento, mesmo durante o engomar



Gerador de vapor pressurizado GC7510/02

Destaques Especificações

Leve

O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o

engomar fácil e sem esforço.

Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da

Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma

óptima resistência a riscos, desliza de forma

perfeita e é fácil de limpar.

Arranque rápido: < 2 minutos

Este ferro está pronto para utilização em

menos de 2 minutos.

Reabasteça depósito a qualquer momento

O depósito da água em separado permite-lhe

reabastecê-lo a qualquer altura - mesmo

durante o engomar - sem períodos de espera.

Vapor contínuo

Quanto mais abundante for o vapor, mais

rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva

num ferro com gerador de vapor da Philips

gera um vapor potente permitindo passar a

ferro de uma forma mais simples, melhor e

mais rápida.

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.

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide

Saída de vapor

Saída contínua de vapor: 110 g/min

Vapor vertical

Pressão: Até 4

Ponta de vapor

Alimentação: 2400 W

Jacto de vapor: 110 g

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 1000 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Orifício

de enchimento extra grande

Enchimento a qualquer momento

Tempo de aquecimento: 2 min.

Arrumação para a mangueira: Clipe para a

mangueira

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 180 graus

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: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Peso do ferro: 1,2 kg

Peso do ferro + base: 4,5 kg
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