
Ferro a vapor RI1022

EasySpeed

 
Vapor 25 g/min;vapor extra de
90g

Base antiaderente

Anticalcário

1800 Watts

 
RI1022/44

Rápido, do começo ao fim
Com função tripla para agilizar seu trabalho!

O ferro EasySpeed permite que você passe roupas com mais rapidez a: ponta de precisão tripla, distribuição

de calor uniforme pela base e vapor contínuo.

Confortável

Um delicado spray umedece o tecido por igual

Distribuição uniforme do vapor para uso eficiente

Ponta de precisão tripla para controle e visibilidade ideais

Vida útil mais longa

O controle de autolimpeza remove facilmente as impurezas do ferro

Remove rugas facilmente

Vapor extra de até 90 g/min para tirar o amassado das roupas

Vapor constante de até 25 g/min para excelente remoção dos amassados

Base com revestimento antiaderente

Potência de até 2000 W ativando a saída constante de vapor intenso



Ferro a vapor RI1022 RI1022/44

Destaques

Vapor extra de até 90 g/min

O intensificador de vapor do ferro de 90 g

permite remover até mesmo os amasados mais

resistentes.

Spray

A função de spray produz uma delicada névoa

que umedece o tecido por igual, facilitando o

passar.

Função de autolimpeza

Este ferro a vapor pode ser utilizado com água

da torneira e o controle deslizante calc clean

facilita a remoção de impurezas do ferro. Para

manter o desempenho do ferro a vapor Philips,

você deve usar a função de autolimpeza uma

vez por mês ao usar água corrente.

Vapor constante de até 25 g/min

Vapor constante de até 25 g/min para

excelente remoção dos amassados.

Base antiaderente

A base do ferro Philips é revestida com uma

camada especial antiaderente para deslizar

perfeitamente em todos os tipos de tecido.

Distribuição uniforme do vapor

Graças ao design cuidadosamente projetado, o

vapor é distribuído uniformemente pela base.

Assim, com mais vapor você gasta menos

tempo para passar suas roupas.

Ponta de precisão tripla

A ponta deste ferro Philips Walita é precisa de

3 maneiras: tem ponta fina, salva-botões e

bico com design fino. A ponta de precisão

tripla facilita o alcance mesmo das áreas mais

difíceis, como por exemplo, ao redor dos

botões ou entre as pregas.

Potência de até 2000 W

Potência de até 2000 W ativando a saída

constante de vapor intenso.
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Especificações

Passe com praticidade e rapidez

Base: Antiaderente

Saída de vapor constante: 25 g/min

Vapor extra: 90 g

Spray

Lig/Desl: 2000 W

Saída de vapor

Fácil de usar

Capacidade do reservatório de água: 200 ml

Para alcançar áreas difíceis: Ponta de

precisão tripla

Procedimento de limpeza

Solução Calc clean: Autolimpeza
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