
 

 

Philips Walita
Ferro a vapor

RI3620 220V
100% de potência de vapor, menos consumo de energia*

Mais Verde dia-a-dia
A inovadora função garante 100% de potência de vapor para remoção de rugas e vincos. Ao 

mesmo tempo, economiza energia automaticamente*. * 20% de economia de energia, com 
base no IEC603311, em comparação com o modelo RI3320, na temperatura máxima.

Remove rugas facilmente
• Vapor extra de 100g para tirar facilmente o amarrotado das roupas
• Vapor vertical para passar roupas penduradas
• Um delicado spray umedece o tecido por igual

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

Vida útil mais longa
• O Duplo Sistema Calc Clean previne a formação de impurezas

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

Economia automática de energia
• Economia automática de energia



 Vapor extra de até 100g

Vapor extra de 100g para tirar facilmente o 
amarrotado das roupas.

Spray

A função de spray produz uma delicada névoa 
que umedece o tecido por igual, facilitando a 
remoção de rugas.

Duplo Sistema Calc Clean

O Duplo Sistema Calc Clean previne a 
formação de impurezas por meio de cápsulas 

antipartículas e da função de autolimpeza, fácil 
de usar.

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.

Vapor vertical

Vapor vertical para vaporizar roupas 
penduradas e em cabides.

Economia automática de energia

Economia automática de energia - Esse recurso 
inovador do ferro a vapor Philips garante 100% 
de potência no vapor para eliminar totalmente 
as rugas. Ao mesmo tempo, economiza 
automaticamente energia, pois elimina o 
desperdício de vapor.

Base SteamGlide

SteamGlide é a melhor base da Philips. Ela é 
altamente resistente a arranhões, apresenta 
um deslize excelente e é fácil de limpar.
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Eliminação de rugas com praticidade e 
rapidez
• Base: SteamGlide
• Saída de vapor contínuo: 40 g/min
• Sistema de vapor: 120 g
• Vapor vertical
• Spray
• Alimentação: 1.470 W

Fácil de usar
• Capacidade do reservatório de água: 300 ml
• Preenchimento e esvaziamento de água: Orifício 

do reservatório extragrande
• Sistema corta-pingos
• Armazenamento do cabo: Clipe para fixação do fio

• Comprimento do cabo de energia: 3 m
• Tipo de cabo (articulado): Cordão elétrico de 180 

graus: máxima liberdade

Sustentabilidade
• Economia automática de energia: 20% de redução 

no uso de energia

Procedimento de limpeza
• Uso de água da torneira
• Solução Calc clean: Double active Calc clean

Especificações técnicas
• Peso do ferro: 1,6 kg
• Voltagem: 220 V
•
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