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GC8420

Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Sem compromissos.

Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão.

Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar

fácil e rápido.

Engomar rápido e potente

Até 5 bares de pressão

Vapor contínuo até 110 g/min

Jacto de vapor até 160 g

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

Engomar confortável

Depósito de água destacável

Depósito da água destacável de 1,6 L

Capa resistente ao calor: para colocar o seu ferro quente com segurança

Montagem e arrumação fáceis

Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados

Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base

Compartimento para arrumação do fio e da mangueira integrado



Gerador de vapor pressurizado GC8420/02

Destaques Especificações

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.

Jacto de vapor até 160 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor

vertical e para vincos difíceis.

Depósito da água destacável de 1,6 L

Um depósito de água de grande capacidade

permite-lhe passar a ferro com vapor sem ter

de reabastecer de água. O depósito tem

capacidade para uma grande quantidade de

água, para que possa passar a ferro até 3

horas ininterruptamente. Visto que este é

destacável, pode ser facilmente reabastecido

em qualquer altura. Isto proporciona-lhe um

vapor potente e ilimitado.

Capa do ferro

Para melhorar o seu conforto enquanto passa a

ferro, pode colocar o ferro na capa resistente ao

calor. Uma vez que não tem de colocar

regularmente o ferro no descanso, não esforça

tanto o pulso. Naturalmente, a capa é

resistente ao calor, mesmo quando a base do

ferro está a 250 °C.

Bloqueio de transporte de segurança

O seu ferro com gerador de vapor é fornecido

com um bloqueio de transporte de segurança.

Pode bloquear o seu ferro em segurança na

base, tornando-o mais seguro e reduzindo o

risco de se tocar na base quente. Também

pode transportar o gerador de vapor facilmente.

Acessórios

Incluído na embalagem: Capa do descanso

do ferro resistente ao calor

Engomar confortável

Manutenção anticalcário: Limpeza fácil

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Ferro com design ergonómico: Ferro

ergonómico para engomar confortavelmente

Comprimento da mangueira: 1,9 m

Utilização segura: Paragem automática para

evitar sobreaquecimento

Adequado água da torneira

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 110 g/min

Vapor pressurizado: Até 5 bares

Base: Óptima distribuição dos orifícios de

vapor

Jacto de super vapor: Até 160 g/min

Vapor vertical: Vapor vertical contínuo

Fácil de utilizar

Comando: Luz indicadora de vapor pronto a

usar, Luz indicadora de temperatura pronto a

usar, Várias posições de vapor, Luz de

depósito da água vazio

Configuração e arrumação fáceis: Bloqueio

de transporte, Arrumação fácil do fio e da

mangueira

Alcance de áreas difíceis: Ranhura para

botões, Ponta de vapor

Depósito de água: Amovível

Deslizar suave

Base: Base do ferro SteamGlide

Especificações técnicas

Potência da caldeira: 1200 W

Frequência: 50-60 Hz

Potência do ferro: 800 W

Tempo de arranque: 2 minuto(s)

Voltagem: 220-240 V
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