
Ferro a vapor

GC4238

Rápido e com excelente desempenho
Com base Careeza

Remove facilmente os vincos

Saída de vapor contínuo até 40 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Jacto de vapor para remover facilmente os vincos persistentes

Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados

Desliza facilmente em todos os tecidos

Base Careeza que desliza com perfeição em todos os tecidos

Engomar confortável

Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

Engomar seguro

Função desligar automático de segurança quando o ferro não é utilizado

O sistema anti-pingos deixa as suas roupas sem manchas ao passar



Ferro a vapor GC4238/02

Destaques Especificações

Desligar automático de segurança

A função desligar automático de segurança

desliga automaticamente o ferro quando não

estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou

horizontal).

Sistema antipingos

O sistema antipingos permite-lhe passar a

ferro tecidos delicados a baixas temperaturas

sem ter de se preocupar com manchas de

pingos de água.

Pega suave

A pega suave permite passar a ferro

confortavelmente mesmo por longos períodos

de tempo.

Base Careeza

Base Careeza que desliza com perfeição em

todos os tecidos

 

Engomar confortável

Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360

graus, Pega suave

Manutenção anti-calcário: Sistema Double

Active Calc

Comprimento do cabo: 2,4 m

Sem fugas: Sistema antipingos

Adequado água da torneira

Capacidade do depósito da água: 350 ml

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 40 g/min

Borrifador

Jacto de super vapor: Até 95 g/min

Vapor vertical

Fácil de utilizar

Aquecimento rápido

Deslizar suave

Base: Base Careeza

Especificações Técnicas

Frequência: 50-60

Alimentação: 2400

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 285 x 120 x 145

Peso do produto: 1,47
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