
Ferro a vapor

RI2510

Simplicidade, rapidez e eficiência
Vapor mais duradouro

Para obter ótimos resultados, você precisa de vapor potente e um ferro que nunca falhe. Com o sistema de

vapor de até 90 g e até 2.000 W para um jato de vapor poderoso e constante e com o Duplo Sistema Calc

Clean, esse ferro prático oferece a melhor e mais duradoura relação custo-benefício!

Remove rugas facilmente

Vapor extra de até 90 g/min para as rugas mais persistentes

Vapor constante de até 30 g/min para eliminar melhor rugas e vincos

Desempenho potente

Os 2.000 W de potência permitem uma alta e constante saída de vapor

Deslizamento suave em todos os tecidos

Base com revestimento antiaderente

Confortável

Reabastecimento menos freqüente devido ao reservatório amplo de 300 ml

Vida útil mais longa

Autolimpeza (Calc clean) para impedir a formação de impurezas no ferro



Ferro a vapor RI2510/02

Destaques Especificações

2.000 Watt

Os 2.000 W de potência permitem uma alta e

constante saída de vapor

Vapor extra de até 90 g/min

Vapor extra de até 90 g/min para as rugas

mais persistentes.

Base antiaderente

A base é revestida com uma camada especial

antiaderente para deslizar suavemente em

todos os tecidos.

 

Confortável

Conforto adicional: Cordão elétrico de 360

graus: máxima liberdade

Processo de autolimpeza: Calc-Clean

Comprimento do cabo: 2 m

Seguro de usar: Ultrapassa os padrões

internacionais de teste de queda

Uso de água da torneira

Remoção de rugas

Vapor constante: Até 30 g/min

Para alcançar áreas difíceis: Ponta afunilada

Spray

Sistema de vapor: Até 90 g/min

Fácil de usar

Controle: Luz piloto de temperatura pronta

para uso, Vários ajustes de vapor

Fácil de ajustar e guardar: Solução integrada

para armazenamento do cordão elétrico

Aquecimento rápido

Para alcançar áreas difíceis: Salva-botões

Deslize suave

Base: Base antiaderente

Especificações técnicas

Freqüência: 50-60

Alimentação: 2.000

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 29,5 x 11,6 x 19,5

Peso do produto: 1,2
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