
Ferro a vapor

RI3720/12

100% de potência de vapor, menos consumo de energia*
Com economia automática de energia e feito com materiais reciclados

Este recurso inovador oferece 100% de potência do vapor para eliminar os amarrotados. Além disso, há

economia automática de energia graças à redução do vapor desnecessário.

Remove rugas facilmente

Vapor vertical para passar roupas penduradas

Um delicado spray umedece o tecido por igual

Vapor extra de 130g/min para tirar facilmente o amassado das roupas

Deslize suave em todos os tecidos

SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

Vida útil mais longa

O sistema Double Active Calc evita a formação de crostas

Passa roupa de forma segura

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

Economia automática de energia

Economia automática de energia



Ferro a vapor RI3720/12

Destaques Especificações

Vapor extra de até 130g/min

O sistema de vapor pode ser usado para

vaporização vertical e tirar amarrotados difíceis.

Sistema Double Active Calc

O sistema Double Active Calc evita o acúmulo

de impurezas através de cápsulas

antipartículas e da função Calc Clean, fácil de

usar.

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 Walita

para passar roupa. Ela é altamente resistente a

arranhões, apresenta um deslize excelente e é

fácil de limpar.

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Base: SteamGlide

Saída de vapor constante: 40 g/min

Vapor extra: 130 g

Transmissão vertical

Spray

Lig/Desl: 1.470 W

Fácil de usar

Capacidade do reservatório de água: 300 ml

Abastecimento e esvaziamento de água:

Orifício do reservatório extragrande

Corta-pingos

Alça macia

Armazenamento do cabo: Clipe para fixação

do fio

Comprimento do cabo de energia: 2,5 m

Tipo de cabo (articulado): Cordão elétrico de

180 graus: máxima liberdade

Sustentabilidade

Economia de energia: 10% de redução de uso

de energia

Materiais reciclados: 30 %

Procedimento de limpeza

Adequado para ser usado com água da

torneira

Solução Calc clean: Double active Calc clean

Especificações técnicas

Peso do ferro: 1,6 kg

Voltagem: 127 volt

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes

* • Economia automática de energia: Até 10% de

economia para a versão 127V, baseado na mensuração

dos laboratórios da Walita, comparado com modelo

anterior e com produção máxima de vapor. • Material

reciclado: 30% nas peças de plástico e alumínio. •

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado

internacionalmente e auditoria KPMG.
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