
 

Ferro a vapor
pressurizado

PerfectCare
Performer

 
Pressão máxima da bomba de 6
bar

Sistema de vapor de até 250 g

Capacidade do reservatório de
1,8 l

com um reservatório de água
removível

 

RI8735/82

Passe roupas muito mais rápido
com vapor constante potente

O ferro gerador de vapor PerfectCare Performer Philips garante uma experiência

simples, potente e sem queimaduras de passar roupas. O vapor constante

potente penetra profunda e continuamente na fibra para remover dobras com

facilidade.

Não é necessário ajustar a temperatura, garantido que não queime

Passe jeans e seda, sem ajustar a temperatura

Pode ser deixado na base quente da tábua de passar roupa

Passe roupas rapidamente com vapor contínuo e potente

Vapor potente para remoção perfeita de vincos

Sistema integrado de limpeza fácil para desempenho de longa duração

O melhor deslizamento da Philips com maior resistência a arranhões

Economize energia com o modo ECO

Conveniência extra

Gerador de vapor leve para facilitar o manuseio

Reservatório de água destacável grande para fácil reabastecimento

Trava para transporte segura

Desligamento automático para segurança e economia de energia

Desfrute de um passar de roupas potente com o mínimo de ruído

Alça SoftGrip confortável com formato ergonômico
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Destaques

Tecnologia OptimalTEMP

Com a tecnologia OptimalTEMP, você não

precisará mais perder tempo mudando a

temperatura, esperando a temperatura se

ajustar ou pré-separar as roupas. Passe

tecidos, de jeans a seda, com garantia de não

queimar graças à perfeita combinação de

temperatura e vapor contínuo e potente.

Descanso seguro

A inovadora tecnologia OptimalTEMP garante

nenhuma queimadura em todos os tecidos que

podem ser passados a ferro. Além da

tranquilidade que isso proporciona ao passar,

isso significa que você pode deixar a base do

ferro quente diretamente na tábua de passar

roupa de algodão sem causar nenhum dano.

Isso ajuda a reduzir qualquer desconforto nos

pulsos, pois você não precisará levantar e

colocar o ferro na base com tanta frequência.

Vapor ultrapotente

Tenha uma experiência ultrarrápida de passar

com esta tecnologia revolucionária. O vapor

constante e potente trata até os vincos mais

difíceis, e os tecidos mais grossos são

passados com facilidade e rapidez. Além

disso, você pode usar vapor extra, se

necessário, que é perfeito para vaporização

vertical ou vincos persistentes.

Smart Calc Clean

A remoção de impurezas com frequência

protege o ferro e mantém o desempenho do

vapor. O sistema Smart Calc-Clean é uma

função integrada de remoção de impurezas e

limpeza para prolongar a vida útil do ferro

gerador de vapor. O ferro lembrará você com

um alerta luminoso e sonoro que a limpeza e a

remoção de impurezas são necessárias.

Simplesmente coloque o ferro no contêiner

Smart Calc-Clean e inicie o processo. Demora

cerca de 2 minutos para a água suja e as

impurezas serem coletadas; o gerador de vapor

emitirá um sinal sonoro assim que estiver

pronto para ser usado novamente.

Base SteamGlide Plus

A base SteamGlide Plus durável e antiaderente

tem acabamento cerâmico com uma camada

de óxido de titânio integrada para um

desempenho de deslizamento superior.

Economia de energia

O modo ECO permite economizar energia sem

comprometer os resultados ao passar roupas. O

modo ECO usa uma quantidade reduzida de

vapor, mas, ainda assim, uma quantidade

suficiente para passar todas as suas roupas.

Gerador de vapor leve

Graças à revolucionária tecnologia ProVelocity,

conseguimos criar um gerador a vapor potente

que é muito mais leve que os modelos

tradicionais. Isto significa que ele é mais

estável quando posicionado na tábua de

passar, e transportá-lo é muito mais fácil.

Reservatório de água removível de 1,8 l

O reservatório de água destacável permite

encher facilmente a qualquer momento sem

parar o aparelho. Ele tem uma entrada grande

de enchimento para que você possa

simplesmente encher o tanque de água sob a

torneira. Com capacidade de 1,8 l, você tem até

2 horas de uso contínuo, sem necessidade de

encher o reservatório novamente.
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Especificações

Tecnologia

Para todos os tecidos que podem ser

passados

Sem queimaduras

Tecnologia OptimalTEMP

Mecanismo de vapor ProVelocity

Processador de controle inteligente

Bomba silenciosa

Rápida remoção de rugas

Vapor constante: Até 90 g/min g/min

Lig/Desl: 1.800 W

Pressão: máxima da bomba de 6 bar

Pronto para usar: 2 Mín.

Vapor extra: até 250 g

Vapor sob demanda

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

Desempenho de deslizamento da base:

5 estrelas

Nome da base: SteamGlide Plus

Reservatório de água removível

Comprimento da mangueira: 1,6 m

Comprimento do cabo de energia: 1,8 m

Saída precisa de vapor na ponta

Pronto para usar: Indicador de luz, Indicador

sonoro

Encha a qualquer momento durante o uso

Desligamento automático de segurança

Alça macia

Base resistente a arranhões: 4 estrelas

Gerencie o filtro

Remoção de impurezas e limpeza: Smart Calc

Clean

Lembrete de remoção de impurezas: Claro,

Som, Sim

Para guardar o aparelho

Trava para transporte: Para transporte e

segurança

Armazenamento do cabo: Suporte de velcro,

Sim

Armazenamento da mangueira:

Compartimento de armazenamento da

mangueira

Tamanho e peso

Dimensões da embalagem (P x A x C): 24,6 x

33,5 x 44,9 cm

Dimensões do produto (P x A x L): 22 x 24 x

37 cm

Peso do ferro: 1,22 kg

Peso do ferro + base: 3,2 kg

Garantia

Garantia mundial de dois anos

Eficiência sustentável

Modo de economia de energia

Embalagem do produto: 100% reciclável

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado
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