
 

Ferro a vapor

EasySpeed

 
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor
120 g

Base cerâmica

Desactiv. autom.
segurança+anticalcário

2300 Watts

 

GC2048/80 Rápido, do início ao fim
5 formas para tornar o engomar mais rápido

Este ferro EasySpeed Plus torna o seu engomar mais rápido graças a: ponta de

precisão tripla, distribuição uniforme de calor por toda a base, vapor contínuo,

jacto de vapor e alta potência.

Remove facilmente os vincos

Potência até 2300 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

Jacto de vapor até 120 g

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

Base cerâmica para um melhor deslizamento

Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados

Longa duração

Botão Calc clean para a fácil remoção do calcário

Engomar seguro

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

Base de descanso robusta para mais estabilidade

Engomar confortável

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos

Distribuição uniforme de vapor para passar a ferro de forma eficiente



Ferro a vapor GC2048/80

Destaques

Potência até 2300 W

A potência até 2300 W permite uma elevada

saída contínua de vapor.

Jacto de vapor

O jacto de vapor de 120 g do ferro permite-lhe

remover facilmente mesmo os vincos mais

difíceis.

Saída de vapor até 35 g/min.

A saída de vapor contínuo até 35 g/min.

fornece-lhe a quantidade certa de vapor para

remover eficazmente todos os vincos.

Base cerâmica

A base em cerâmica é resistente a riscos,

desliza bem e é fácil de limpar.

Vapor vertical

Este ferro Philips possui uma função de vapor

vertical, para remoção de vincos em tecidos

pendurados.

Botão calc clean

Este ferro a vapor pode ser utilizado com água

canalizada normal e o botão Calc Clean

facilita a remoção de qualquer acumulação de

calcário do seu ferro. Para manter o

desempenho do seu ferro a vapor da Philips,

deve utilizar esta função de limpeza do

calcário uma vez por mês, se estiver a utilizar

água canalizada normal.

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.

Base de descanso robusta

Este ferro dispõe de uma base de descanso

extra grande concebida especialmente para

este fim, que proporciona uma estabilidade

extra quando é colocada na posição vertical.

Sistema anti-pingos

O sistema anti-pingos permite-lhe passar a

ferro tecidos delicados a baixas temperaturas

sem ter de se preocupar com manchas de

pingos de água.

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.

Distribuição uniforme de vapor

Graças ao design da base criado

cuidadosamente, o vapor é distribuído

uniformemente por toda a base. Desta forma

necessita de menos passagens para

humedecer uniformemente a peça de roupa e,

consequentemente, necessita de menos tempo

para terminar de passar a ferro.
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Especificações

Remoção de vincos rápida e potente

Base: Base cerâmica

Saída de vapor

Saída contínua de vapor: 35 g/min

Jacto de vapor: 120 g

Vapor vertical

Borrifador

Potência: 2300 W

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 270 ml

Sistema antipingos

Desactivação automática de segurança

Alcance de áreas difíceis: Ponta de precisão

tripla

Gestão do calcário

Solução de limpeza do calcário: Auto-limpeza
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