
Ferro a vapor

FeatherLight

 

13g/min de vapor

Base antiaderente

Anticalcário

1000 Watts

 
RI1418/24

Simplicidade, rapidez e eficiência
Com Função Calc-clean

A vida não se trata apenas de tarefas domésticas, por isso, é melhor concluí-las o

mais rápido possível. Com suas funções de vapor constante, jato de vapor extra e

spray, esse ferro foi desenvolvido para retirar facilmente os vincos mais difíceis.

Confortável

Gira 360° para facilitar o uso

Vários ajustes de vapor adequados a cada tipo de roupa

A porta de abastecimento do reservatório de água evita respingos

Vida útil mais longa

O controle de autolimpeza remove facilmente as impurezas do ferro

Remove rugas facilmente

Um delicado spray umedece o tecido por igual

Saída de vapor constante de até 13 g/min

Base com revestimento antiaderente

Vapor extra de até 60 g/min para tirar o amarrotado das roupas



Ferro a vapor RI1418/24

Destaques Especificações

Spray

A função de spray produz uma delicada névoa

que umedece o tecido por igual, facilitando a

remoção de rugas.

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.

Saída de vapor constante

Saída de vapor constante de até 13 g/min

Base antiaderente

A base do ferro Philips é revestida com uma

camada especial antiaderente para deslizar

perfeitamente em todos os tipos de tecido.

Gira 360°

Com essa opção flexível, que gira em todas as

direções, é mais fácil manusear o ferro sobre a

tábua

Vários ajustes de vapor

Os ajustes de vapor variáveis permitem

selecionar a quantia adequada de vapor para

cada tecido, garantindo resultados

profissionais.

Porta de abast. reservatório de água

Porta de abastecimento do reservatório de

água para evitar respingos acidentais

Vapor extra de até 60 g

O vapor extra de 60g permite tirar até os

amarrotados mais difíceis.

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Base: Antiaderente

Saída de vapor constante: 13 g/min

Vapor extra: 60 g

Vários ajustes de vapor

Spray

Lig/Desl: 1.000 W

Fácil de usar

Comprimento do cabo de energia: 1,8 m

Tipo de cabo (articulado): Cordão elétrico de

360 graus: máxima liberdade

Procedimento de limpeza

Solução Calc clean: Autolimpeza
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