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Potência com precisão
Mais vapor, melhor deslize

Para passar de forma mais fácil e suave, você precisa da melhor combinação entre deslizamento e vapor

potente. Este ferro a vapor Philips com base SteamGlide oferece a combinação perfeita!

Deslize suave em todos os tecidos

SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

Confortável

Os 2.400 W de potência permitem uma saída de vapor alta e constante

Cordão elétrico extralongo para alcance máximo

Intensificador de vapor de 150g para eliminar facilmente o amarrotado das roupas

Alcança áreas difíceis

Saída de vapor na ponta ajuda a alcançar as áreas mais difíceis

Passa roupa de forma segura

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

Vida útil mais longa

O sistema Double Active Calc evita a formação de crostas
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Destaques Especificações

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.

2.400 W

Os 2.400 W de potência permitem uma saída

de vapor alta e constante

Saída de vapor na ponta

A exclusiva saída de vapor desse ferro de

passar roupas Philips combina a parte frontal

da base som as aberturas de vapor

prolongadas especiais da ponta para alcançar

áreas menores e difíceis e oferecer excelentes

resultados.

Sistema corta-pingos

Com o sistema corta-pingos do ferro a vapor

Philips Walita, você pode passar os tecidos

delicados em baixas temperaturas sem se

preocupar com as manchas causadas pelos

pingos d'água.

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.

Cordão elétrico extralongo

Com o cordão elétrico extralongo, você não

precisa de extensão – liberdade de

movimentos!

Vapor extra de até 150g

O intensificador de vapor do ferro de 150g

permite remover até mesmo as rugas mais

resistentes.

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Base: SteamGlide

Saída de vapor constante: 40 g/min

Vapor extra: 150 g

Transmissão vertical

Vários ajustes de vapor

Spray

Saída de vapor na ponta

Lig/Desl: 2.400 W

Confortável

Comprimento do cabo: 3 m

Fácil de usar

Capacidade do reservatório de água: 350 ml

Abastecimento e esvaziamento de água:

Orifício do reservatório extragrande

Corta-pingos

Armazenamento do cabo: Clipe para fixação

do fio

Comprimento do cabo de energia: 3 m

Tipo de cabo (articulado): Cordão elétrico de

360 graus: máxima liberdade

Procedimento de limpeza

Adequado para ser usado com água da

torneira

Solução Calc clean: Double active Calc clean

Especificações técnicas

Peso do ferro: 1,55 kg

Dimensões do produto: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Voltagem: 220 - 240V. Disponível também na

versão 110 volt

Acessórios

CordGuide

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
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