Ferro a vapor
Azur Performer Plus
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor,
210 g
Base T-ionicGlide
Desactiv. autom.
segurança+anticalcário
2600 Watts

Mais rápido*, mais simples e mais inteligente
Limpeza mais eﬁciente do calcário com recipiente para
GC4526/20

calcário
O ferro a vapor Azur Performer Plus da Philips combina um desempenho potente
com a facilidade de utilização. Recipiente para calcário incorporado para uma
eliminação eﬁciente do calcário e um desempenho de vapor duradouro; controlo
de vapor automático e base T-ionicGlide.
Desempenho rápido e potente
2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso
Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
Jacto de vapor de até 210 g
Desliza facilmente em todos os tecidos
T-ionicGlide: a nossa melhor base com uma avaliação 5 estrelas
Solução anticalcário
O recipiente integrado para calcário recolhe o calcário durante o engomar
Autolimpeza para remoção eﬁciente do calcário
Engomar confortável
Controlo de vapor automático para o vapor certo para cada peça de roupa
Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos
O peso ideal para um manuseamento mais fácil sobre as suas peças de roupa
Função desligar automático quando o ferro não é utilizado

Ferro a vapor
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Destaques
2600 W para um aquecimento rápido

Autolimpeza

Peso ideal

2600 W para um aquecimento rápido e um
desempenho poderoso.

Para além do recipiente integrado para
calcário, a função de autolimpeza da sua base
irá remover o calcário mais difícil. Uma base
limpa irá melhorar o seu desempenho de vapor
e os resultados de engomar.

O ferro tem o peso ideal para ser deslocado
facilmente sobre qualquer peça de roupa,
tornando o engomar menos trabalhoso e
facilitando a colocação constante do ferro na
tábua e novamente no seu descanso.

Controlo de vapor automático

Desligar automático

O controlo de vapor automático elimina a
preocupação com a selecção da quantia de
vapor de que necessita. Basta seleccionar a
temperatura para as peças de roupa que está a
engomar e já está.

A função desligar automático desliga
automaticamente o ferro quando não estiver a
ser utilizado, (na posição vertical ou
horizontal).

Vapor de até 50 g/min.

A saída de vapor contínuo até 50 g/min.
fornece-lhe a quantidade certa de vapor para
remover eﬁcazmente todos os vincos.
Recipiente integrado para calcário

Ponta de precisão tripla

O nosso recipiente integrado para calcário,
concebido especialmente para este ﬁm,
recolhe as partículas de calcário durante o
engomar. O processo de autolimpeza expele o
calcário para fora do ferro para manter um
desempenho de engomar uniforme, dia após
dia.

A ponta ﬁna do Philips Azur Performer é muito
precisa de 3 formas: ponta pontiaguda, ranhura
para botões e design elegante da extremidade.
A ponta de precisão tripla permite-lhe alcançar
mesmo as áreas mais difíceis, por exemplo, ao
redor dos botões ou entre as pregas.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa ou
em várias das vertentes ecológicas da Philips eﬁciência energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
ﬁabilidade da vida útil.
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Especiﬁcações
Fácil de utilizar
Capacidade do depósito da água: 300 ml
Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
Desativação automática de segurança
Pega suave
Sistema antipingos
Denominação da base: T-ionicGlide
Engomar confortável
Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Tratamento de calcário
Descalciﬁcação e limpeza: Recipiente para
calcário integrado, Auto-limpeza

Peso total com embalagem: 1,791 kg
Peso do ferro: 1,552 kg
Peso do ferro + base: 1,569 kg

Dimensões e peso
Dimensões da embalagem (LxAxC): 13,7 x 16,7
x 33,2 cm
Dimensões do produto (LxAxC): 12,88 x 15,33
x 31,95 cm

Remoção rápida dos vincos
Vapor contínuo: 50 g/min
Potência: 2600 W
Jato de vapor: 210 g
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* Em comparação com um ferro a vapor de 2200 W
médio da Philips

