
 

Ferro seco
 

Base DynaGlide

Cabo com 1,8 m de
comprimento

Ferro de 1200 W

1200 Watts

 

GC160/02 A base com o melhor deslize
Para ferros a seco da Philips

Affinia é o novo ferro a seco da Philips com base DynaGlide, que desliza

facilmente sobre as peças de roupa. A base com ponta fina, a pega confortável

texturizada e o controlo elevado de temperatura tornam este ferro fácil de utilizar.

Desliza facilmente em todos os tecidos

Base DynaGlide para deslizar facilmente sobre todas as peças de roupa

Engomar confortável

A base com ponta fina alcança facilmente as áreas difíceis

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e

costuras

Pega confortável com zona texturizada para segurar facilmente

Enrolador do fio para arrumação fácil

Controlo total

Controlo fácil da temperatura

A luz da temperatura indica quando o ferro está suficientemente quente



Ferro seco GC160/02

Destaques

Base DynaGlide

O revestimento DynaGlide é um dos melhores

revestimentos para bases da Philips. É muito

mais resistente a riscos e desliza melhor do

que uma base em alumínio, antiaderente ou

cerâmica.

Base com ponta fina

A ponta fina da base permite alcançar

facilmente as áreas mais difíceis, como entre

os botões, ao marcar pregas e nos cantos.

Ranhura para botões

A ranhura para os botões torna o engomar

mais rápido junto a botões e costuras.

Pega confortável

A zona texturizada na pega do ferro assegura

que pode segurá-la de forma confortável e

ergonómica, adaptando-se à sua mão e sem

escorregar enquanto passa a ferro.

Arrumação fácil

O fio pode ser enrolado à volta do descanso

para que o aparelho seja fácil de guardar.

Controlo fácil da temperatura

Um controlo da temperatura mais elevado é

fácil de utilizar e preciso. Terá sempre a

temperatura correcta para a sua peça de roupa.

Luz indicadora da temperatura

A luz da temperatura acende-se quando o ferro

está a aquecer e apaga-se quando a

temperatura da base alcançou o nível definido.

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

Controlo total

Controlo fácil da temperatura

Luz indicadora da temperatura

Engomar confortável

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Fácil de utilizar

Configuração e arrumação fáceis: Arrumação

fácil do fio e da mangueira

Fio de longa duração

Alcance de áreas difíceis: Ranhura para

botões

Pega suave

Remoção de vincos rápida e potente

Alimentação: 1200 W

Base: DynaGlide
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