
Ferro a vapor

 
2400W; vapor extra de 100 g

Base resistente à arranhões

Sistema corta pingos; 6 níveis
de vapor

 
RI4415 220 V

Potência com precisão
Mais vapor, melhor deslizamento

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

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

Remove amassados facilmente

Vapor extra de 100 g/min para tirar facilmente o amassado das roupas

Deslizamento suave em todos os tecidos

SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

Confortável

Cordão elétrico extralongo de 3m para longo alcance

Alcança áreas difíceis

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

Seguro

Protetor para tecidos delicados para passar a vapor roupas delicadas

Sistema Anti-Calc automático

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



Ferro a vapor RI4415/02

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.

Protetor para tecidos delicados

O Protetor para tecidos delicados permite

passar roupas delicadas a baixas temperaturas

com o máximo de vapor, sem deixar brilho nos

tecidos.

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 difícies e oferecer excelentes

resultados.

Acessórios

Incluídos na embalagem: Protetor para

tecidos delicados

Confortável

Conforto adicional: Cordão elétrico de 360

graus: máxima liberdade

Processo de autolimpeza: Duplo Sistema Calc

Clean

Sem vazamento: Sistema Corta-pingos

Seguro de usar: Ultrapassa os padrões

internacionais de teste de queda

Uso de água da torneira

Capacidade do reservatório de água: 350 ml

Remoção de rugas

Vapor constante: Até 40 g/min

Para alcançar áreas difíceis: Saída de vapor

na ponta

Spray

Vapor extra: Até 100 g/min

Vapor vertical

Fácil de usar

Aquecimento rápido

Deslize suave

Base: Base SteamGlide

Especificações técnicas

Freqüência: 50 - 60 Hz

Alimentação: 2.400 W

Voltagem: 220 - 240 V

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 303 x 120 x 152 mm

Peso do produto: 1,70 kg
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