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Vapor potente e contínuo para um engomar

ainda mais rápido

Depósito de água amovível de 1,8 L

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.

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

Engomar rápido e potente

SoftGrip: pega incrivelmente confortável

Motor de vapor ProVelocity compacto: vapor contínuo

Saída de vapor contínuo até 120 g/min.

Depósito de água amovível de 1,8 l, até 2 horas de engomar

Apropriado para água canalizada, encher a qualquer altura durante o engomar

Sistema inteligente de limpeza do calcário com aviso de descalcificação sonoro e

luminoso

Pronto a usar em 2 minutos com reenchimentos ilimitados

Economizador com o modo ECO

Gerador de vapor com um peso mais leve da Philips

Pressão máx. da bomba de 6,2 bares
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Destaques

Depósito de água amovível de 1,8 L

O depósito da água pode ser removido para

ser reabastecido facilmente na torneira. A

entrada de água grande torna o enchimento

rápido. Graças à capacidade de 1,8 l do

depósito de água, pode passar a ferro

continuamente durante até 2 horas sem

reabastecimentos.

Motor de vapor ProVelocity

A água é transferida do depósito de água para

o ferro por uma bomba de alta pressão. Uma

grande quantidade de água desloca-se no

interior da câmara de vapor a uma velocidade

muito alta. Isto permite a saída contínua de um

vapor constante e muito potente pela base

sem condensação da água;

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.

Economizadora

Ao utilizar o modo ECO, com quantidade

reduzida de vapor, pode economizar energia

sem comprometer os resultados de engomar.

Gerador de vapor com um peso mais leve

Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity,

conseguimos que o seu ferro com gerador de

vapor seja o mais compacto de sempre. O

gerador de vapor compacto adapta-se

facilmente à sua tábua de engomar, tornando

o engomar mais prático. Além disso, o seu

gerador de vapor ocupa muito menos espaço

de arrumação.

Tecnologia OptimalTemp

"Agora pode passar a ferro desde ganga a

seda sem necessitar de regulações da

temperatura. Garantimos que não queima

nenhum tecido que possa ser passado a ferro.

Tecnologia revolucionária com 1) Processador

de controlo inteligente avançado que controla

com precisão a temperatura da base. Não

necessita de ajustar a temperatura 2) Motor de

vapor ProVelocity compacto fornece mais vapor

para um engomar mais rápido. Este permite

um design compacto do seu gerador de vapor

para uma arrumação mais fácil"

Encher água canalizada a qualquer altura

O seu gerador de vapor foi concebido para usar

água canalizada. Enquanto estiver a passar a

ferro, quando acabar a água no

depósito da água, pode voltar a enchê-lo

facilmente sem ter de aguardar nem ligar o seu

aparelho.

Suporte seguro

A tecnologia OptimalTemp inovadora da

Philips garante que nenhum tecido que possa

ser engomado será queimado. Durante o

engomar, não é necessário voltar a colocar o

ferro na estação de base, basta deixar a base

do ferro quente diretamente sobre as peças de

roupa ou sobre a cobertura da tábua de

engomar sem precisar de acessórios de

descanso. Este não danificará nenhuma das

suas peças de roupa que possam ser

engomadas, nem a tábua. Isto torna o

engomar mais fácil e com menos esforço dos

pulsos.

Sistema inteligente de limpeza do calcário

O sistema inteligente de limpeza do calcário é

uma função de descalcificação e limpeza para

proteger o seu ferro com gerador de vapor.

Depois de cerca de 10 horas de engomar, o

som e a luz do seu ferro com gerador de vapor

avisá-lo-ão que deve efetuar o procedimento

de limpeza do calcário. O recipiente para

limpeza do calcário proporcionar-lhe-á

comodidade durante o processo de limpeza de

calcário, sendo apenas necessário pousar o

seu ferro no recipiente, sem ter de o segurar

esforçando o seu pulso. Após o procedimento

de limpeza, toda a água suja é recolhida no

recipiente e o seu ferro com gerador de vapor

está pronto para ser utilizado novamente.

Vapor pronto em 2 minutos

O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e

pode ser reabastecido a qualquer momento

durante o engomar.

Pressão máx. da bomba de 6,2 bares

Quanto mais abundante for o vapor, mais

rápido é o engomar. É gerado um vapor

contínuo potente 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.

Pega incrivelmente confortável

O acabamento em material macio aplicado na

parte superior da pega de engomar

proporciona um toque suave. O padrão

especial para melhorar a experiência de toque

torna o agarrar mais confortável durante o

engomar

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 6,2 bares, no máximo

Pronto a utilizar: 2 min.

Jato de vapor: Até 390 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

Desativação automática de segurança

Pega suave

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 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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