
 

Vaporizador para
roupas

EasyTouch Plus

RI514/42

Remoção fácil de vincos todos os dias
Graças a soluções essenciais de vaporizadores

O vaporizador de roupa Philips Walita EasyTouch Plus foi projetado para uma

remoção fácil dos vincos todos os dias. Com uma vasta gama de soluções

essenciais de vaporizadores, ele é um aparelho perfeito para retoques rápidos e

delicados de roupas difíceis de passar.

Mais eficiência, menos esforço

Maior cobertura de uma só vez com uma chapa de vapor 25% maior*

3 níveis de vapor para todo o tipo de tecido

Haste ajustável para várias configurações de altura

Suporte especial para cabide

Confiável e seguro

Seguro para usar em todas as roupas

Luva para proteção extra durante a vaporização

Função Easy de-calc para maior durabilidade do produto

Remoção fácil de vincos

Reservatório de água removível grande para recarga fácil a qualquer momento

Vapor potente e constante para uma fácil remoção de vincos
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Destaques

Placa de vapor 25% maior*

Este vaporizador EasyTouch Plus é equipado

com placa de vapor 25% maior em comparação

aos modelos anteriores. Assim, você cobre

mais área de tecido de uma só vez e é mais

eficiente ao vaporizar sua roupa.

3 níveis de vapor

Defina seu nível de vapor preferido para

melhores resultados em diferentes tipos de

tecido.

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.

Luva para proteção extra

Inclui uma luva que protege a mão durante o

uso do vaporizador.

Função Easy de-calc

Prolongue a vida útil do seu aparelho usando

a função Easy de-calc com frequência.

Reservatório de água removível grande

Reservatório de água grande, removível e

transparente adequado para sessões longas de

vaporização. Recarga fácil com um orifício de

enchimento grande.

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 usar em todas as roupas

O vaporizador é seguro para ser usado em

todos os tecidos. É uma ótima solução para

tecidos delicados, como seda e cashmere.
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Especificações

Rápida remoção de rugas

Vapor constante: 32 g/min

Lig/Desl: 1,600 W

Pronto para usar: <1 Mín.

Vapor variável: 3 níveis

Vários níveis de vapor

Vapor vertical

Voltagem: 127 volt

Fácil de usar

Seguro em todos os tecidos que podem ser

passados: Mesmo os delicados como seda

Capacidade do reservatório de água: 1,600 ml

Reservatório de água removível

Tomada integrada

Mangueira de vapor de silicone

Adequado para água de torneira

Gerencie o filtro

Remoção de impurezas e limpeza: Easy De-

calc

Acessórios incluídos

Haste ajustável

Suporte para cabide

Luva para proteção extra

Garantia

Garantia mundial de dois anos

Eficiência sustentável

Embalagem do produto: 100% reciclável

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

* Comparado ao modelo anterior GC506
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