
Ferro a vapor

 

2000 W

Anticalcário

Base antiaderente

 

GC1433/40 Fácil e eficiente
3 formas para tornar o engomar mais simples

Este ferro a vapor confortável torna o engomar simples e eficiente com um forte

vapor contínuo e a base antiaderente torna o deslizar mais fácil. Com um ferro

confortável, passar a ferro é agora muito mais simples.

Vincos fáceis de remover

Potência até 2000 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para uma boa remoção dos vincos

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

Um vapor suave humedece uniformemente o tecido

Desliza facilmente em todos os tecidos

Desliza facilmente em todas as peças de roupa que podem ser passadas a ferro

É fácil começar a engomar

Depósito de água grande de 220 ml e um prático enchimento de água

Botão da temperatura maior para um ajuste mais fácil da temperatura

Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos

Longa duração

Botão Calc clean para a fácil remoção do calcário



Ferro a vapor GC1433/40

Destaques

Potência até 2000 W

A potência até 2000 W permite uma saída de

vapor elevada e contínua.

Saída de vapor contínuo até 25 g/min.

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para

uma boa remoção dos vincos.

Jacto de vapor até 90 g

O jato de vapor de 90 g do ferro permite-lhe

remover facilmente mesmo os vincos mais

difíceis.

Borrifador

A função de borrifador produz um ligeiro

embaciamento que humedece uniformemente

o tecido, tornando mais fácil passar a ferro os

vincos.

Base antiaderente

A base do seu ferro Philips é revestida por uma

camada especial antiaderente para deslizar

facilmente em todos os tecidos que podem ser

passados a ferro.

Depósito de água grande

Menor número de reabastecimentos com o

depósito de água extra grande de 220 ml para

poder passar a ferro mais roupa de cada vez.

Botão da temperatura

Botão da temperatura maior para um ajuste

mais fácil da temperatura

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.

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.



Ferro a vapor GC1433/40

Especificações

Gestão do calcário

Solução de limpeza do calcário: Auto-limpeza

Fácil de utilizar

Ultra leve e confortável

Capacidade do depósito da água: 220 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Entrada

de água grande

Remoção de vincos rápida e potente

Saída contínua de vapor: 25 g/min

Potência: 2000 W

Base: Antiaderente

Borrifador

Jato de vapor: 90 g

Ponta de vapor

Sustentabilidade

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Voltagem: 240 V
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