
Ferro a vapor

Azur Performer

 
25g de vapor/min; vapor extra
de 140g

Base SteamGlide

Anticalcário

1.470 W

 
RI3802/22

Mais rápido, fácil e inteligente
Com nosso inovador controle de temperatura e vapor

O ferro a vapor Azur Performer combina desempenho potente com facilidade de uso. Nosso Controle de vapor

automático libera a quantidade certa de vapor para cada roupa. A base SteamGlide garante um deslize perfeito

para agilizar na hora de passar.

Deslize suave em todos os tecidos

Base SteamGlide com deslize fácil e suave

Confortável

Controle automático de vapor para usar a quantidade ideal em cada roupa

Peso ideal para facilitar a manobra sobre suas roupas

Ponta de precisão tripla para controle e visibilidade ideais

Passa roupa de forma segura

Sistema Double Active Calc para ajudar a evitar o acúmulo de impurezas

Desempenho rápido e potente

Sistema de vapor de até 140g

Vapor constante de até 25 g/min para excelente remoção dos amassados

1.470 W para uma saída de vapor intensa e constante



Ferro a vapor RI3802/22

Destaques Especificações

Sistema de vapor de até 140g

Sistema de vapor de até 140 g/min para tirar

rapidamente até os amarrotados mais difíceis.

Base SteamGlide

A base SteamGlide do ferro Azur Performer

oferece um deslize perfeito, excelente

resistência a arranhões e facilidade de

limpeza.

Double Active Calc Clean

O sistema Double Active Calc do ferro a vapor

da Philips evita o acúmulo de impurezas

através de pílulas anticalcário e uma função

de remoção de impurezas fácil de usar. A

limpeza regular do ferro a vapor resulta em

menos manchas brancas de impurezas e mais

longo desempenho de vapor, garantindo

melhores resultados na hora de passar.

Controle autom. de vapor

O controle automático de vapor elimina a

preocupação de selecionar a quantidade de

vapor necessária. Basta selecionar a

temperatura para as roupas que estiver

passando e pronto!

Ponta de precisão tripla

A ponta deste ferro Philips Azur Performer é

precisa de 3 maneiras: é fina, tem salva-

botões e um bico com design fino. A ponta de

precisão tripla facilita o alcance mesmo das

áreas mais difíceis, como por exemplo, ao

redor dos botões ou entre as pregas.

Peso ideal

O ferro tem o peso ideal para deslizar

facilmente sobre qualquer tecido,

simplificando o processo e facilitando na hora

de colocar o ferro na tábua e na base.

1.470 W

1.470 W para uma saída de vapor intensa e

constante.

Vapor constante de até 25 g/min

Vapor constante de até 25 g/min para

excelente remoção dos amassados.

Procedimento de limpeza

Solução Calc clean: Double active Calc clean

Fácil de usar

Armazenamento do cabo: Clipe para fixação

do fio

Corta-pingos

Comprimento do cabo de energia: 2 m

Alça macia

Capacidade do reservatório de água: 300 ml

Abastecimento e esvaziamento de água:

Porta de abertura lateral

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Saída de vapor constante: 40 g/min

Lig/Desl: 2.400 W

Base: SteamGlide

Spray

Vapor extra: 140 g

Transmissão vertical

Sustentabilidade

Economia de energia*: 20 %

* Até 20% de economia com base na IEC 603311, em

comparação com o RI3320 no ajuste máximo
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