
Ferro a vapor

PowerLife

 
20g/min; Vapor extra de 95g

Base SteamGlide

Desligamento automático

Ferro com 1470 Watts

 

RI2960/12

Projetado para uso diário
Com base SteamGlide

Para obter excelentes resultados todos os dias, você precisa de um ferro que

nunca o decepcione. Com nova base SteamGlide 1470 W para uma saída de

vapor alta e contínua, esse ferro prático oferece a melhor e mais duradoura

relação custo-benefício!

Desempenho potente

1.470 W 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 95g para tirar o amassado das roupas

Vapor vertical para passar roupas penduradas

Deslize suave em todos os tecidos

SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

Vida útil mais longa

O controle de autolimpeza remove facilmente as impurezas do ferro

Passa roupa de forma segura

O ferro desliga automaticamente em períodos de inatividade



Ferro a vapor RI2960/12

Destaques

1.470 W

1.470 W 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 95g

Vapor extra de até 95g para tirar o amassado

das roupas

Vapor vertical

Esse ferro Philips Walita tem uma função de

vapor vertical para eliminar amassados em

roupas penduradas.

Base SteamGlide

SteamGlide é a melhor base da Philips Walita

para passar roupa. Ela é altamente resistente a

arranhões, apresenta um deslize excelente e é

fácil de limpar.

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.

Desligamento automático de segurança

O ferro desligará automaticamente se não

estiver sendo utilizado. Se for deixado ligado,

apoiado sobre o suporte desligará em oito

minutos. Quando deixado ligado apoiado na

base ou encostado, leva 30 segundos para

desligar.
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Especificações

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Base: SteamGlide

Saída de vapor constante: Até 20 g/min

Vapor extra: Até 95 g

Transmissão vertical

Vários ajustes de vapor

Spray

Lig/Desl: 1.470 W

Confortável

Comprimento do cabo: 1,8 m

Fácil de usar

Corta-pingos

Desligamento automático de segurança

Tipo de cabo (articulado): Cordão elétrico de

360 graus: máxima liberdade

Comprimento do cabo de energia: 2 m

Capacidade do reservatório de água: 300 ml

Procedimento de limpeza

Adequado para ser usado com água da

torneira

Especificações técnicas

Peso do ferro: 1,2 kg

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

Voltagem: 127 volt
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