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Dê uma nova vida à sua roupa
Ferro de engomar, vaporizador e função de arejar

A solução de Cuidados da Roupa da Philips é uma combinação única de ferro de engomar, vaporizador e

função de arejar, fornecidos com uma inovadora tábua de engomar. Mantenha a forma perfeita da roupa da

sua família e poupe tempo e dinheiro!

A melhor experiência de engomar

Ferro a vapor de alta pressão

Tábua aquecida com capa Anti-fogo

O modo de sopro evita as marcas causadas pela pressão do ferro

O modo de sucção mantém a posição correcta, evitando falsos vincos

Camisas sem vincos, fácil e rapidamente

Tábua especialmente desenhada para engomar camisas

Mantém a forma dos tecidos mais delicados

Vaporizador de alta pressão e tábua vertical

Areja os casacos e camisolas: menos idas à lavandaria

O modo de arejar automático cria uma brisa para o arejamento da roupa

Remoção de calcário sem problemas

Remove automaticamente o calcário do seu sistema
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Destaques Especificações

Ferro a vapor de alta pressão

O ferro a vapor de alta pressão garante a

entrada do vapor na roupa, obtendo-se a

remoção mais rápida e fácil dos vincos.

Tábua aquecida com capa Anti-fogo

A tábua aquecida permite um engomar mais

fácil e cómodo. A capa Anti-fogo é resistente

ao calor, pelo que poderá colocar a base

quente do ferro sobre a capa sem risco de a

queimar ou chamuscar. Além disso, o seu

pulso deixará de estar sujeito ao esforço

repetido exigido pela colocação do ferro na

posição de descanso.

Tábua com formato para camisas

Uma das extremidades da tábua foi

especialmente desenhada para o engomar

fácil e rápido de camisas.

Vaporizador de alta pressão

Graças ao vaporizador de alta pressão e à

tábua vertical, poderá remover os vincos de

tecidos delicados sem os danificar.

Modo de arejar

Ar aquecido libertado pela tábua areja a roupa

e reduz a necessidade de lavagem a seco.

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.

Engomar confortável

Conforto adicional: Ajuste de altura assistido,

Engomar de pé ou sentada

Manutenção anti-calcário: Função Auto Calc-

Clean

Utilização segura: Desactivação automática

quando o ferro não é utilizado

Adequado água da torneira

Capacidade do depósito da água: 2500

Remoção de vincos

Vapor contínuo

Vapor pressurizado: Até 4,5 bares

Alcance de zonas difíceis: Ponta em bico

Fácil de utilizar

Activo: Modo de sopro, Gestão da

condensação, Indicador para esvaziar o

depósito de limpeza, Modo de sucção, Luz

indicadora de temperatura pronto a usar, Luz

de depósito da água vazio

Configuração e arrumação fáceis: Enrolador

do fio automático, Compartimentos de

arrumação fácil, Pega e rodas

Ergonomia: Ferro e vaporizador de peso

reduzido

Alcance de zonas difíceis: Steam Tip

Utilização segura: Desligar de segurança

Depósito de água: Cristalino, Amovível

Assistência

2 anos de garantia

Especificações Técnicas

Frequência: 50-60

Alimentação: 2400

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Peso do produto: 20
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