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Pressão máx. da bomba de
6 bares

Jato de vapor de até 360 g

Depósito de água de 1,8 l

Depósito de água amovível

 

GC8715/20

Engomar ultra rápido
com vapor contínuo potente

O ferro com gerador de vapor Philips PerfectCare Performer assegura uma

experiência de engomar verdadeiramente simples, potente e sem queimaduras.

O vapor contínuo potente penetra de forma profunda e contínua nas fibras para

remover os vincos eficazmente.

Não precisa de regulação da temperatura; garantia que não queima

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

Engomar rápido com vapor potente e contínuo

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Sistema integrado fácil de limpar para um desempenho duradouro

O melhor deslize da Philips com maior resistência a riscos

Economize energia com o modo ECO

Maior conforto

Gerador de vapor leve para manuseamento mais fácil

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

Bloqueio de transporte seguro e protegido
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Destaques

Depósito de água amovível de 1,8 L

O depósito de água amovível permite-lhe

reabastecer água facilmente a qualquer

momento sem ter de parar o aparelho. Tem

uma entrada de água grande para poder

encher facilmente o depósito diretamente na

torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a

comodidade de até 2 horas de utilização

contínua, sem precisar de voltar a encher o

depósito.

Gerador de vapor leve

Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity,

conseguimos criar um ferro com gerador de

vapor potente muito mais leve do que os

modelos tradicionais. Isto significa que tem

uma posição mais estável na tábua de

engomar e que o transporte é muito mais fácil.

Tecnologia OptimalTemp

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de

perder tempo a alterar definições de

temperatura, a aguardar que a temperatura se

ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro

desde ganga a seda com a garantia que não

queima nenhum tecido graças à combinação

perfeita de temperatura e vapor potente

contínuo.

Bloqueio de transporte seguro

O seu ferro com gerador de vapor inclui um

bloqueio de transporte de segurança, que fixa

o ferro de forma segura à base, sem o risco de

cair ou de alguém tocar na base do ferro

quente. Isto garante um transporte seguro e

fácil arrumação.

Suporte seguro

A inovadora tecnologia OptimalTEMP garante

que nenhum tecido que possa ser engomado

será queimado. Além da tranquilidade que

oferece durante o engomar, isto também

significa que pode pousar a base do ferro

quente diretamente sobre a cobertura em

algodão da tábua de engomar sem causar

danos. Isto ajuda a reduzir um eventual

desconforto nos pulsos, pois não precisa de

levantar o ferro tantas vezes para o colocar e

retirar da base.

Sistema Calc-Clean inteligente

A descalcificação regular protege o seu ferro e

permite manter um bom desempenho de vapor.

O sistema Calc-Clean inteligente é uma

função de descalcificação e de limpeza

integrada, destinada a prolongar a vida útil do

seu ferro com gerador de vapor. O ferro avisa

com luz e som de que é necessário limpar e

descalcificar. Basta colocar o ferro sobre o

recipiente Calc-Clean inteligente e iniciar o

processo. Demora cerca de 2 minutos a

recolher o calcário e a água suja. O gerador de

vapor emite um sinal sonoro quando o

processo estiver concluído e estará pronto a

usar novamente.

Vapor ultra potente

Pode obter uma experiência de engomar ultra

rápida com uma tecnologia revolucionária. O

vapor potente e contínuo vence até os vincos

difíceis e os tecidos mais grossos tornam-se

mais macios com facilidade e rapidez. Além

disso, caso necessário, tem um jato de vapor

mais forte, perfeito para a vaporização vertical

ou para vincos difíceis.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Tecnologia

Para todos os tecidos que podem ser

passados a ferro

Sem queimaduras

Tecnologia OptimalTemp

Motor de vapor ProVelocity

Processador de controlo inteligente

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: Até 120 g/min

Potência: 2600 W

Pressão: Bomba de 6 bares, no máximo

Pronto a utilizar: 2 min.

Jato de vapor: Até 360 g

Vapor quando desejar

Níveis de vapor variáveis

Vapor vertical

Fácil de utilizar

Seguro em todos os tecidos que podem ser

engomados: Até em tecidos delicados, como

seda

Desempenho de base deslizante: 5 estrelas

Denominação da base: SteamGlide Plus

Depósito de água amovível

Comprimento do tubo flexível: 1,6 m

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Ponta de vapor de precisão

Pronto a utilizar: Indicador de luz, Indicador

de som

Enchimento a qualquer momento durante a

utilização

Base resistente a riscos: 4 estrelas

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Limpeza de

calcário inteligente

Alerta de descalcificação: Luz, Som, Sim

Armazenamento

Bloqueio de transporte: Para transporte e

segurança

Compartimento do fio: Fixação com velcro,

Sim

Arrumação para tubo flexível: Compartimento

para arrumação do tubo flexível

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC): 24,6 x

33,5 x 44,9 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 22 x 24 x

37 cm

Peso do ferro: 1,22 kg

Peso do ferro + base: 3,2 kg

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Eficiência ecológica

Modo de poupança de energia

Embalagem do produto: 100% reciclável

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
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