
Ferro a vapor

Azur Performer

 
Vapor 45 g/min.; jacto de vapor
180 g

Base SteamGlide Plus

Anticalcário

1400 Watts

 
GC3820/30

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
Com sistema de limpeza de calcário fácil

O ferro a vapor da Philips Azur Performer combina um desempenho potente com facilidade de utilização. Com

a libertação rápida de calcário para uma descalcificação fácil, o controlo de vapor automático e a base

SteamGlide Plus, o ferro irá proporcionar um vapor mais duradouro para resultados optimizados.

Desempenho rápido e potente

2400 W para um aquecimento rápido

Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Jacto de vapor até 180 g

Desliza facilmente em todos os tecidos

SteamGlide Plus: combinação perfeita entre deslizar e alisar

Engomar confortável

Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos

Controlo de vapor automático para o vapor certo para cada peça de roupa

O peso ideal para um manuseamento mais fácil sobre as suas peças de roupa

Engomar seguro

O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado

Libertação rápida de calcário para remover o calcário do vaporizador
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Destaques

2400 W para um aquecimento rápido

2400 W para um aquecimento rápido e um

desempenho potente

Vapor de até 45 g/min.

A saída de vapor contínuo até 45 g/min.

fornece-lhe a quantidade certa de vapor para

remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 180 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor

vertical e para vincos difíceis.

Base SteamGlide Plus

Para obter os melhores resultados, precisa de

uma base que proporcione o equilíbrio perfeito

entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado

pela SteamGlide Plus com a sua zona para

deslizar facilmente e a sua zona para alisar

com perfeição.

Controlo de vapor 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.

Ponta de precisão tripla

A ponta deste ferro Philips é precisa em 3

vertentes: tem uma ponta em bico, uma

ranhura para botões e um design elegante da

ponta. A ponta de precisão tripla permite-lhe

alcançar mesmo as áreas mais complicadas,

por exemplo, à volta dos botões ou entre as

pregas.

Peso ideal

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.

Desactivação automática

O ferro desliga-se automaticamente quando

não estiver a ser utilizado. Se for deixado sobre

o seu descanso, este desligar-se-á após

8 minutos. Se for deixado sobre base ou

pousado sobre a parte lateral, este demora

apenas 30 segundos a desligar-se.

Libertação rápida de calcário

A libertação rápida de calcário é a forma mais

fácil de remover calcário do ferro e garante um

vapor potente e consistente durante vários

anos.
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Especificações

Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide Plus

Saída contínua de vapor: 45 g/min

Jacto de vapor: 180 g

Vapor vertical

Borrifador

Potência: 2400 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 320 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Tampa

de abertura lateral

Sistema antipingos

Pega suave

Desactivação automática de segurança

Compartimento do fio: Mola para o fio

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Sustentabilidade

Definição ECO: 20% de redução do consumo

de energia

Gestão do calcário

Libertação rápida de calcário

Acessórios

Copo de enchimento
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