
 

Ferro a vapor
pressurizado

PerfectCare Aqua

 
4 bar

ECO, vapor extra de 200g

Desligamento automático

Trava para transporte

 

RI8640/02

Passa duas vezes mais rápido sem queimar

suas roupas
C/ exc. tec. OptimalTemp e reserv. de água de 2,2L tot. visível

Passe qualquer tipo de roupa: seda, linho, algodão, cashmere, etc. sem precisar

ajustar o ferro. O ferro de Philips PerfectCare oferece resultados rápidos sem o

risco de queimar ou deixar brilho na roupa. Passar roupa é simples.

Um ajuste perfeito para todas as suas roupas

Muito fácil de usar, sem a necessidade de ajustes

Proteção total para todas as suas roupas

Mais rapidez em todo tipo de roupa, você nunca viu um ferro tão veloz!

Testado e aprovado por especialistas do setor têxtil

OptimalTemp: a combinação perfeita de vapor e temperatura

Passa roupas de modo rápido e com muita potência

Pressão de vapor de até 4 bars para agilizar o passar das roupas

Vapor constante de até 90 g/min e sistema de vapor de 200 g

Confortável

Remova as impurezas com eficiência e prolonga a vida útil do aparelho

A nova SteamGlide é a base mais avançada da Philips Walita

Trave seu ferro com segurança e transporte seu aparelho com facilidade

Pode ser deixado na base quente da tábua de passar roupa

Amplo reservatório de água de 2,2 l totalmente visível
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Destaques

Muito fácil de usar

Muito fácil de usar, sem a necessidade de

ajustes. Você agora pode passar todas as suas

roupas, mesmo com diferentes tecidos, uma

após a outra, sem precisar esperar ou ajustar o

termostato do ferro.

100% seguro

Proteção para todos os tipos de tecidos*, até

mesmo os mais delicados, como seda,

caxemira, lã e poliéster. Institutos

independentes de testes de ferros de passar

usaram o PerfectCare nas roupas mais

sensíveis e eles confirmaram a excelência dos

resultados.

Mais rápido

Mais rapidez em tecidos mais grossos;

nenhum outro gerador de vapor é tão rápido do

princípio ao fim.

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.

Pressão de vapor de até 4 bars

Passe suas roupas 2x mais rápido com o vapor

pressurizado. Ele penetra a fundo nos tecidos,

fazendo com que a roupa fique mais fácil de

ser passada, mesmo aquelas de tecidos mais

difíceis.

Vapor de 90 g/min e sistema de vapor de

200 g

Saída de vapor constante de até 90 g/min e

sistema de vapor de 200 g graças às

pequenas partículas de água expelidas

eventualmente do reservatório de água quente.

Para perfeita e rápida remoção de rugas.

Easy De-Calc

Desempenho de vapor ultralongo. A função

Easy De-Calc exclusiva da Philips oferece a

maneira ideal de se eliminar impurezas e

prolongar a vida útil do ferro com gerador de

vapor. Seu ferro o lembrará com um alerta

sonoro e visual ao realizar a limpeza. Somente

quando o aparelho estiver frio, basta abrir o

controle giratório Easy De-Calc, coletar a água

suja e despejar em um copo.

Nova base SteamGlide

A nova SteamGlide é a melhor base da Philips

Walita. Ela é altamente resistente a arranhões,

apresenta um deslize excelente e é fácil de

limpar.

Trave seu ferro com segurança

Trave seu ferro a vapor Philips Walita com

segurança e transporte o ferro a vapor

pressurizado facilmente.

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

Eliminação de amassados com praticidade e

rapidez

Base: SteamGlide

Tecnologia OptimalTEMP

Saída de vapor

Saída de vapor constante: 90 g/min

Vapor extra: 200 g

Transmissão vertical

Pressão: Até 4

Saída de vapor na ponta

Lig/Desl: 2000 W

Fácil de usar

Capacidade do reservatório de água: 2200 ml

Abastecimento e esvaziamento de água:

Orifício do reservatório extragrande

Encha a qualquer momento

Desligamento automático de segurança

Solução para armazenamento: Trava para

transporte

Armazenamento da mangueira:

Compartimento de armazenamento da

mangueira

Comprimento do cabo de energia: 1,8 m

Comprimento da mangueira: 1,6 m

Seguro para todos os tipos de tecido*: Mesmo

p/ tecidos delicados como seda

Alarme de nível baixo da água

Tempo de aquecimento: 3 Mín.

Sustentabilidade

Ajuste ECO: 20% de redução no uso de

energia

Procedimento de limpeza

Adequado para ser usado com água da

torneira

Solução Calc clean: Easy De-calc

Lembrete de Calc-Clean

Especificações técnicas

Dimensões do produto: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Peso do ferro: 1 kg

Peso do ferro + base: 4,5 kg

Voltagem: 220 volt

* Quando houver identificação na etiqueta do tecido

indicando que pode ser passado a ferro, pode ficar

sobre as roupas por até 5 minutos sem queimá-las.
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