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GC8340/02

Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Vapor contínuo e potente graças ao depósito de água de 1,4 l

Com um ferro potente mas surpreendentemente compacto, este sistema de

engomar GC8340/02 produz vapor contínuo a alta pressão, tornando o engomar

fácil e rápido. Graças ao depósito de água destacável de 1,4 litros, pode engomar

durante várias horas sem interrupção.

Engomar rápido e potente

Até 5 bares de pressão

Saída de vapor contínuo até 120 g/min.

Jacto de vapor até 210 g para remoção dos vincos mais difíceis

Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados

Engomar confortável

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

Ferro leve para engomar sem esforço

Passe a ferro até 3 horas sem ter de encher o depósito

Depósito de água destacável com capacidade extra de 1,4 litros

Menor consumo de energia

Economize 20% no consumo de energia e 40% no consumo de água

Fácil de utilizar

Pastilhas anticalcário permanentes no interior atrasam a acumulação de calcário



Gerador de vapor pressurizado GC8340/02

Destaques

Até 5 bares de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais

rápido é o engomar. É gerado um vapor

potente consistente que penetra

profundamente no interior das peças de roupa

tornando o engomar mais rápido e melhor. A

potência de vapor pode ser regulada para

satisfazer as suas necessidades.

Depósito de água amovível

Para passar a ferro sem esforço necessita de

muito vapor. Uma grande saída de vapor

significa que tem de encher o depósito muitas

vezes. O depósito de água com capacidade

extra de 1,4 litros reduz a necessidade de

encher o depósito.

Leve

O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o

engomar fácil e sem esforço.

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.

Definição ecológica

Economize 20% no consumo de energia e 40%

no consumo de água através da selecção do

modo ecológico no seu ferro Philips. O

modo ecológico proporciona a forma mais

eficiência em termos energéticos para obter

resultados de engomar perfeitos.

Pastilhas anticalcário

Pastilhas anticalcário permanentes atrasam a

formação de acumulações de calcário,

assegurando uma melhor protecção do seu

ferro

Jacto de vapor até 210 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor

vertical e para vincos difíceis.

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.

Vapor vertical

Este ferro Philips possui uma função de vapor

vertical, para remoção de vincos em tecidos

pendurados.
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Especificações

Fácil de utilizar

Tempo de aquecimento: 2 min.

Comprimento da mangueira: 1,7 m

Arrumação para a mangueira: Clipe para a

mangueira

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Capacidade do depósito da água: 1400 ml

Enchimento a qualquer momento

Enchimento e esvaziamento de água:

Depósito de água amovível

Gestão do calcário

Solução de limpeza do calcário: Pastilhas

anticalcário + enxaguamento

Remoção de vincos rápida e potente

Saída contínua de vapor: 120 g/min

Alimentação: 2400 W

Base: SteamGlide

Jacto de vapor: 210 g

Pressão: Até 5

Ponta de vapor

Várias posições de vapor

Vapor vertical

Saída de vapor

Sustentabilidade

Definição ECO: 20% de redução do consumo

de energia

Especificações técnicas

Voltagem: 220 - 240 V

Peso do ferro: 1,2 kg

Peso do ferro + base: 5 kg

Dimensões do produto: 35 x 35 x 25 cm
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