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Engomar potente e sem problemas
Função exclusiva Auto Calc-Clean

Este rápido e poderoso sistema de engomar evita problemas, com a sua função

de Auto-Calc Clean exclusiva. Já não será preciso remover o calcário; o sistema

fá-lo por si. Para uma experiência de engomar perfeita e sem problemas.

Engomar rápido e potente

Pressão de vapor até 5 bar para um engomar rápido

Saída de vapor contínuo até 120 g/min.

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

Engomar confortável

Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

Montagem e arrumação fáceis

Bloqueie e transporte sem esforço o seu sistema, com uma mão

Basta premir o botão para arrumar facilmente o fio

Remoção de calcário sem problemas

Remove automaticamente o calcário do seu sistema

Engomar seguro

O sistema desliga-se automaticamente quando o ferro não é utilizado



Gerador de vapor pressurizado GC9040/02

Destaques Especificações

Ferro ergonómico

O design ergonómico do ferro torna o engomar

confortável esforçando menos o pulso. A pega

vertical garante uma posição natural reduzindo

o esforço durante o engomar. O design do ferro

também evita os movimentos repetitivos

provocados pela colocação do ferro no

respectivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para

uma experiência de engomar fácil e

confortável.

Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da

Philips. Tem uma óptima resistência a riscos,

desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Função Auto Calc-Clean

A função Auto Calc Clean elimina

automaticamente o calcário do seu sistema de

engomar. Um ciclo de remoção de calcário de

2 minutos é activado automaticamente quando

é necessário limpar o sistema. Tudo o que tem

de fazer é esvaziar o depósito de limpeza.

Mantém o seu sistema a funcionar como se

fosse novo.

Enrolador do fio automático

Com o enrolador do fio automático, pode

premir o botão para recolher automaticamente

o fio.

Desligar automático de segurança

Para sua segurança, a função de desligar

automático, desliga o sistema de engomar

quando não o está a utilizar. O sistema de

engomar é reactivado se premir um botão.

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide

Saída contínua de vapor

Saída contínua de vapor: 120 g/min

Jacto de vapor: 170 g

Vapor vertical

Pressão do vapor: Até 5 bares

Várias posições de vapor

Steam Tip

Alimentação: 1800 - 2200 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 1000 ml +

depósito de limpeza de 500 ml

Enchimento e esvaziamento de água:

Depósito de água destacável, Orifício de

enchimento extra grande

Enchimento a qualquer momento

Tempo de aquecimento: 2 min.

Pega suave

Desactivação automática de segurança

Solução de arrumação: Bloqueio de

transporte

Compartimento do fio: Enrolador do fio

automático

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Comprimento da mangueira: 1,9 m

Gestão do calcário

Adequado água da torneira

Aviso para limpeza do calcário

Especificações técnicas

Voltagem: 220 - 240 V

Dimensões do produto: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm

Peso do ferro: 1,1 kg

Peso do ferro + base: 6,6 kg

Acessórios

Capa do ferro resistente ao calor
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