
Vaporizador para
roupas

DailyTouch

 
1500 W

Haste ajustável com cabide

Luva

 
RI504/22

Dê vida nova a suas roupas delicadas com vapor
Criado para garantir maior economia de energia e comodidade

O novo vaporizador para roupas Philips Walita DailyTouch foi desenvolvido para desamarrotar com eficiência

roupas delicadas e difíceis de passar. Basta pendurar suas roupas no cabide integrado e refrescá-las usando a

potência do vapor

Desamarrota em instantes!

Vapor potente e constante

Base de vapor extragrande para resultados rápidos

Fácil de usar

Haste ajustável

Suporte especial para cabide

Reservatório de água removível grande

Máxima segurança

Luva para proteção extra durante a vaporização

Seguro para ser usado em tecidos delicados, como seda

Mangueira de valor de silicone BPA-Free

Refresca as roupas sem lavá-las ou limpá-las a seco

Elimina odores do corpo, de alimentos e cigarros

O vapor elimina até 99,9% das bactérias*



Vaporizador para roupas RI504/22

Destaques

Vapor potente e constante

O bocal exala um vapor potente e constante, o

que permite que as rugas das roupas sejam

retiradas com poucos movimentos.

Seguro para qualquer tipo de roupa

O vaporizador é seguro para ser usado em

qualquer tecido. É uma ótima solução para

tecidos delicados como seda.

Haste ajustável

A haste ajustável integrada para pendurar suas

peças de roupa durante a utilização do

vaporizador é dobrável para facilitar o

armazenamento.

Suporte especial para cabide

Com o suporte especial para cabide, você

pode pendurar suas roupas com facilidade,

como camisas, vestidos e calças durante o uso

do vaporizador para roupas.

Reservatório de água removível

O reservatório de água é grande, destacável e

transparente, suficiente para 30 minutos de

uso. O enchimento é fácil através de uma

entrada de água grande.

Mangueira de valor de silicone BPA-Free

A mangueira de vapor é fabricada em silicone,

que é a escolha segura e saudável para

utilização com vapor. Como a segurança e a

saúde da sua família são importantes, o PVC

não foi utilizado na mangueira de vapor.

Bocal de vapor extragrande

A cabeça especial ergonômica do vaporizador

tem uma chapa de vapor extra grande que o

ajuda a obter resultados rapidamente.

Luva para proteção extra

Inclui uma luva que protege a mão durante o

uso do vaporizador.

O vapor elimina as bactérias

O vapor quente elimina até 99,9% das

bactérias das roupas e ajuda a prolongar a

lavagem ou a limpeza a seco*.

Elimina odores indesejados

O vapor potente elimina odores do corpo, de

alimentos e cigarros.
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Especificações

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Lig/Desl: 1,600 W

Saída de vapor constante: 33 g/min

Bocal de vapor extragrande

Fácil de usar

Abastecimento e esvaziamento de água:

Reservatório de água removível

Encha a qualquer momento

Comprimento do cabo de energia: 1,6 m

Comprimento da mangueira: 1,3 m

Seguro para todos os tipos de tecido*: Mesmo

p/ tecidos delicados como seda

Capacidade do reservatório de água: 1400 ml

Tempo de aquecimento: <1 Mín.

Sustentabilidade

Mangueira de vapor de silicone

Procedimento de limpeza

Adequado para ser usado com água da

torneira

Especificações técnicas

Voltagem: 127 volt

Acessórios

Luva para proteção extra

Suporte para cabide

Haste ajustável

* *Testado para tipos de bactéria Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 e Canidia albicans

ATCC 10231 com um tempo de vaporização de 8

minutos.
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