
 

Ferro a vapor
pressurizado

PerfectCare Viva

 
Até 3,5bar de pressão

Vapor extra de 150g

Reservatório de água de 1,7L

Reservatório de água fixo de
1,7L

 

RI7035/32

Desenvolvido para passar roupas muito rápido

e sem queimá-las

sem a necessidade de ajuste de temperatura

O gerador de vapor da Philips garante que você passe roupa com mais rapidez e

facilidade. Passe roupa sem precisar ajustar a temperatura graças à revolucionária

tecnologia OptimalTEMP.

Tranquilidade sem precisar ajustar a temperatura

Passe desde roupas jeans a seda sem precisar ajustar a temperatura

Pode ser deixado na base quente da tábua de passar roupa

Testado e aprovado por especialistas do setor têxtil

Passa roupas de modo rápido e com muita potência

Pronto para uso em dois minutos. Reabasteça quando quiser.

SteamGlide Plus: a combinação perfeita entre movimento e eficiência

Economia de energia com o modo ECO

Trave o ferro com segurança na estação base

Sistema inteligente Calc Clean com lembrete sonoro e visual Calc Clean

Pressão máxima do vapor de 3,5bar

Acione 150g de vapor extra para eliminar facilmente o amarrotado das roupas
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Destaques

Tecnologia OptimalTEMP

"Agora, você pode passar desde roupas jeans

a seda sem precisar ajustar a temperatura. Não

queima nenhum tipo de tecido. Tecnologia

revolucionária com o 1) Processador de controle

inteligente avançado, que controla com

precisão a temperatura da base. Não é

necessário ajustar a temperatura 2) O

mecanismo de vapor do Compact ProVelocity

libera mais vapor para passar roupa mais

depressa. Gerador de vapor com design

compacto para armazenamento mais fácil"

Economia de energia

Ao utilizar o modo ECO, com quantidade

reduzida de vapor, você pode economizar

energia sem comprometer o resultados ao

passar roupa. Para passar mais depressa,

alterne para o modo Turbo, que gera mais

vapor.

Trava de segurança para transporte

O ferro com gerador de vapor inclui uma trava

de segurança para transporte. Você pode travar

o ferro com segurança na base, tornando o

mais seguro e reduzindo o risco de pessoas

tocarem na base quente. Também é possível

transportar facilmente o gerador de vapor.

Descanso seguro

A inovadora tecnologia OptimalTEMP da

Philips garante que não haverá queimaduras

nos tecidos que podem ser passados. Ao

passar roupas, não há necessidade de colocar

o ferro novamente na estação base, basta

deixar a base do ferro quente diretamente na

roupa ou na capa de algodão da tábua de

passar sem a necessidade de outros

acessórios. Isso não irá danificar suas peças

de roupa nem a tábua e tornará a tarefa de

passar roupas muito mais fácil com menos

esforço para seu pulso.

Vapor perfeito em dois minutos

O produto fica pronto para uso em 2 minutos e

pode ser reabastecido a qualquer momento

durante o uso.

Testado e aprovado:

Este ferro foi testado e aprovado por institutos

especializados no setor têxtil por seu excelente

desempenho em passar roupas, como por

exemplo, DWI, IWTO e o instituto Woolmark. O

programa Woolmark Apparel Care ajuda os

consumidores a identificar a qualidade de

produtos de lavanderia que são aprovados

pela The Woolmark Company para uso em

produtos de lã. A Philips com sua exclusiva

tecnologia OptimalTEMP foi tão longe que até

agora é a única marca a ser certificada com o

padrão de Ouro da Woolmark. Você pode ter a

certeza de que um produto de cuidados de

roupas aprovado pela Woolmark é ideal para

qualquer roupa de lã.

Base SteamGlide Plus

Para obter os melhores resultados, você

precisa de uma base que ofereça o equilíbrio

ideal entre movimento e eficiência. A base

SteamGlide Plus garante isso!

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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Especificações

Fácil de usar

Tempo de aquecimento: 2 Mín.

Comprimento da mangueira: 1,6 m

Comprimento do cabo de energia: 1,8 m

Capacidade do reservatório de água: 1.700 ml

Orifício do reservatório extragrande

Suporte para descanso extraestável

Saída precisa de vapor na ponta

Encha a qualquer momento durante o uso

Seguro em todos os tecidos que podem ser

passados: Mesmo os delicados como seda

Nome da base: SteamGlide Plus

Adequado para água de torneira

Acessórios incluídos

Contêiner Calc Clean

Rápida remoção de rugas

Vapor constante: 85 g/min

Lig/Desl: 2400* W

Pressão: Pressão máxima da bomba de 3,5bar

Vapor extra: 150 g

Vários níveis de vapor

Vapor vertical

Voltagem: 127* volt

Eficiência sustentável

Modo de economia de energia

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

Garantia

Garantia mundial de dois anos

Gerencie o filtro

Remoção de impurezas e limpeza: Calc Clean

inteligente

Lembrete de remoção de impurezas

Tamanho e peso

Dimensões da embalagem (P x A x C): 42,7 x

23,8 x 33,5 cm

Dimensões do produto (P x A x L): 32,2 x 19,4

x 23,6 cm

Peso do ferro: 1,24 kg

Peso do ferro + base: 4.1 kg

Para guardar o aparelho

Trava para transporte: Para transporte e

segurança

Armazenamento do cabo: Clipe para fixação

do fio

Armazenamento da mangueira:

Compartimento de armazenamento da

mangueira

Tecnologia

Tecnologia OptimalTEMP

* *não queima roupa cuja etiqueta indicar que pode ser

passada por até 5 minutos

* Valores referentes à voltagem de 220 V. Para 110 V, o

produto tem: 1400W
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