
 

 

Philips
Ferro a vapor

Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 

160 g

Base cerâmica
2400 W

GC3580/30
Menos enchimentos para sessões de engomar mais longas
Ferro com depósito da água grande
A gama de ferros a vapor SmoothCare da Philips tem um dos maiores depósitos da água 
que existem para ferros a vapor. Passe a ferro durante mais tempo sem voltar a encher 
o depósito! O vapor potente permitir-lhe-á remover os vincos facilmente.

Engomar confortável
• O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar
• Depósito de água extra grande de 400 ml requer menos enchimentos

Vida útil mais longa
• Calc clean para evitar a acumulação de calcário no ferro

Remove facilmente os vincos
• Saída de vapor contínuo até 40 g/min.
• Jacto de vapor até 160 g
• Base cerâmica EasyFlow



 Sistema anti-pingos

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips 
permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a 
temperaturas baixas sem ter de se preocupar com 
manchas de gotas de água.

Até 40 g/min de vapor

Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de 
até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de 
vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 160 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor 
vertical e para vincos difíceis.

Depósito de água grande

Engomar confortável com menos enchimentos. O 
depósito de água XL 400 ml permite engomar 
durante mais tempo sem voltar a encher. Os botões 
grandes e o selector de vapor confortável são de fácil 
acesso e proporcionam-lhe um controlo total.

Base cerâmica EasyFlow
A base cerâmica EasyFlow é resistente a riscos, 
desliza bem e é fácil de limpar.

Calc Clean

Com a função Calc Clean basta expelir o vapor do 
ferro Philips para remover as partículas de calcário. 
Desta forma, prolonga a duração do ferro.
GC3580/30

Especificações
Armazenamento
• Compartimento do fio: Mola para o fio

Fácil de utilizar
• Capacidade do depósito de água: 400 ml
• Denominação da base: SteamGlide em cerâmica
• Enchimento a qualquer momento durante a 

utilização
• Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
• Ponta de vapor de precisão
• Tampa de abertura lateral

Remoção rápida dos vincos
• Potência: 2400 W
• Vapor contínuo: 40 g/min
• Jato de vapor: 160 g
• Voltagem: 220 V
• Níveis de vapor variáveis

Tratamento de calcário
• Descalcificação e limpeza: Auto-limpeza
•
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