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5,5 bares
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Bloqueio de transporte

 
GC9230/02

Uma regulação perfeita para todas as suas roupas
Graças à tecnologia OptimalTemp revolucionária

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira, etc. por

ordem aleatória, sem esperar. O seu ferro a vapor GC9230/02 PerfectCare da Philips com tecnologia

OptimalTemp proporciona resultados ultra rápidos e seguros para todas as suas peças de roupa.

Uma regulação perfeita para todas as suas roupas

Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% rápido em todos os tecidos, é o ferro mais rápido

Testado e aprovado por peritos em tecidos independentes

OptimalTemp: a combinação perfeita de vapor e temperatura

Engomar rápido e potente

Pressão máx. da bomba de 5,5 bares

Vapor contínuo até 120 g/min e jacto de vapor até 240 g

Depósito de água amovível de 1,5 l, até 2 horas de engomar

Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados

Engomar confortável

Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

A nova base SteamGlide é a base topo de gama da Philips

Bloqueie o ferro de forma segura e transporte-o facilmente



Gerador de vapor pressurizado GC9230/02

Destaques

Utilização 100% simples

Utilização 100% simples, sem necessidade de

ajustes. Pode passar a ferro todas as peças de

roupa que podem ser passadas a ferro, uma

após a outra, sem tempos de espera e sem

ajustes do botão da temperatura do ferro.

100% rápido

100% rápido nos tecidos mais complicados,

não há nenhum gerador de vapor mais rápido

do que este, do início ao fim.

100% seguro

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os

delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster.

Institutos de testes independentes para ferros

utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa

mais delicadas que podem ser engomadas e

confirmaram a excelência dos resultados de

engomar.

Testado e aprovado:

Este ferro foi testado e aprovado por institutos

independentes de peritos em tecidos - como

DWI, IWTO, Woolmark - graças ao seu

excelente desempenho de engomar. O

programa Woolmark Apparel Care ajuda os

consumidores a identificar produtos de cuidado

da roupa de alta qualidade que são aprovados

pela The Woolmark Company para utilização

em produtos de lã. A Philips com exclusiva

tecnologia OptimalTemp é, até ao momento, a

única marca a obter a certificação com o nível

Gold da Woolmark. Pode ter a certeza de que

os produtos de cuidado da

roupa aprovados pela Woolmark são

especialmente apropriados para todas as

peças de roupa em lã.

Pressão máx. da bomba de 5,5 bares

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 da água amovível, 5,5 bares

Depósito de água amovível de 1,5 l, até 2

horas de engomar sem voltar a encher.

120 g/min de vapor e 240 g de jacto

Saída de vapor contínuo de até 120 g/min e

jacto de vapor de até 240 g: graças às

pequenas quantidades de água que são

bombeadas para a caldeira, de cada vez. Para

uma remoção de vincos rápida e perfeita;

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.

Easy De-Calc

Desempenho de vapor de duração ultra longa:

a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é

a forma ideal para eliminar o calcário e para

prolongar a vida útil do seu gerador de vapor.

O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando

deve executar esta limpeza. Realize-a apenas

quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o

botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o

calcário para um copo.

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

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide

Tecnologia OptimalTemp

Saída de vapor

Saída contínua de vapor: 120 g/min

Jacto de vapor: 240 g

Vapor vertical

Pressão: Até 5,5

Ponta de vapor

Alimentação: 2400 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 1500 ml

Enchimento e esvaziamento de água:

Depósito de água amovível, Orifício de

enchimento extra grande

Enchimento a qualquer momento

Tempo de aquecimento: 2 min.

Solução de arrumação: Bloqueio de transporte

Arrumação para a mangueira: Compartimento

para arrumação da mangueira

Compartimento do fio: Compartimento para

arrumação do fio

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 180 graus

Comprimento da mangueira: 1,7 m

Seguro para todos os tecidos: Mesmo para

tecidos delicados, como seda

Gestão do calcário

Adequado água da torneira

Solução de limpeza do calcário: Easy De-calc

Aviso para limpeza do calcário

Especificações técnicas

Peso do ferro: 1,2 kg

Peso do ferro + base: 5 kg
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