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Projetado para uso diário

Com nova base SteamGlide
Para obter ótimos resultados dia após dia, você precisa de um ferro que nunca o decepcione. 
Com a nova base SteamGlide, 1.450W para uma saída de vapor intensa e contínua e cápsulas para 
evitar impurezas, esse ferro prático oferece a melhor e mais duradoura relação custo-benefício!

Desempenho potente
• 1.450 Watts para uma saída de vapor intensa e constante

Remove rugas facilmente
• Vapor constante de até 20 g/min para uma melhor eliminação de rugas
• Vapor extra de até 85g para tirar o amarrotado das roupas
• Vapor vertical para passar roupas penduradas

Deslizamento suave em todos os tecidos
• SteamGlide é a base mais avançada da Philips

Vida útil mais longa
• O controle deslizante de autolimpeza remove facilmente as impurezas do ferro
• As cápsulas removem impurezas com facilidade

Confortável
• O sistema corta-pingos mantém suas roupas sem manchas enquanto passa



 1.450W
1.450 Watts para uma saída de vapor intensa e 
constante

Vapor constante de até 20 g/min

Vapor constante de até 20 g/min para uma melhor 
eliminação de rugas.

Vapor extra de até 85g

Vapor extra de até 85g para tirar o amarrotado das 
roupas.

Vapor vertical

Vapor vertical para vaporizar roupas penduradas e 
em cabides.

Base SteamGlide

SteamGlide é a melhor base da Philips. Ela é 
altamente resistente a arranhões, apresenta um 
deslize excelente e é fácil de limpar.

Função de autolimpeza

O controle deslizante de autolimpeza facilita a 
remoção de impurezas do ferro. Para manter o 
desempenho do aparelho, use a função de 
autolimpeza uma vez por mês.

Cápsulas antipartículas
Com o passar do tempo, as impurezas se acumulam 
no ferro. As cápsulas removem essas impurezas com 
facilidade. Essa limpeza deve ser feita uma vez por 
mês.

Sistema Corta-pingos

O sistema corta-pingos permite passar tecidos 
delicados a baixas temperaturas sem ter que se 
preocupar com manchas causadas por pingos-d'água.
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Especificações
Confortável
• Uso de água da torneira
• Comprimento do cabo: 2 m
• Seguro de usar: Ultrapassa os padrões 

internacionais de teste de queda
• Conforto adicional: Cordão elétrico de 360 graus: 

máxima liberdade
• Processo de autolimpeza: Duplo Sistema Calc 

Clean

Deslize suave
• Base: Base SteamGlide

Especificações técnicas
• Voltagem: 127V
• Alimentação: 1.470W
• Freqüência: 50 - 60 Hz

Fácil de usar
• Controle: Luz piloto de temperatura pronta para 

uso, Vários ajustes de vapor
• Para alcançar áreas difíceis: Salva-botões
• Aquecimento rápido

Remoção de rugas
• Vapor constante: Até 20 g/min
• Spray
• Para alcançar áreas difíceis: Ponta afunilada
• Sistema de vapor: Até 85 g/min
• Vapor vertical

Peso e dimensões
• Peso do produto: 1,2 kg
• Dimensões do produto: 29,5 x 11,6 x 19,5 mm
•
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