
 

 

Philips EasySpeed 
Advanced
Ferro a vapor

2300 W
Jacto de vapor de 170 g
Vapor contínuo de 35 g/min.
Base cerâmica

GC2670/20
Mais rápido do início ao fim

5 formas de tornar o engomar mais rápido
Torna o engomar mais rápido do início ao fim: aquecimento rápido, orifício de água XL, jatos de 
vapor mais potentes para enfrentar os vincos difíceis, base em cerâmica resistente para um deslizar 
mais rápido e o nosso sistema antipingos. São cinco fatores que tornam o engomar mais rápido.

Engomar rápido
• Orifício de água extragrande para enchimento e esvaziamento rápidos
• Jato de vapor de até 170 g para destruir os vincos persistentes
• Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos
• Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável
• 2300 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

Engomar fácil
• O sistema antipingos mantém as roupas sem manchas ao engomar
• Base em cerâmica duradoura para deslizar facilmente
• Fácil enrolamento do fio com mola para uma arrumação rápida e prática
• Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes

Desempenho duradouro
• Botão Calc-Clean para um desempenho de vapor de longa duração



 2300 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido em 30 
segundos para um início rápido.

Jacto de vapor até 170 g

Penetra mais profundamente nos tecidos para 
remover facilmente os vincos persistentes.

Até 35 g/min de vapor

Saída de vapor até 35 g/min para um 
desempenho forte e estável

Entrada de água XL

Uma abertura extragrande para encher o 
depósito de água torna mais rápido o 
enchimento e o esvaziamento.

Ponta de precisão tripla

A ponta tem 3 formas de precisão. Tem uma 
ponta fina, uma ranhura para botões e um 
design elegante da extremidade. A nossa ponta 
de precisão tripla ajuda mesmo nas áreas mais 
difíceis de engomar, como botões e pregas.

Base cerâmica

A nossa duradoura base em cerâmica desliza 
bem em todas as peças de roupa. É 
antiaderente, resistente a riscos e fácil de 
manter limpa.

Sistema anti-pingos

O nosso sistema antipingos previne a 
ocorrência de fugas para evitar manchas de 
gotas de água e para que possa engomar com 
confiança, a qualquer temperatura.

Depósito de água de 300 ml

Com o depósito de água de 300 ml pode 
engomar mais roupa de cada vez, sem precisar 
de encher o depósito frequentemente.

Enrolamento do fio com grampo

O fio pode ser facilmente enrolado à volta da 
base do ferro e mantido no lugar com uma 
mola para arrumação prática.
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Destaques
Ferro a vapor
2300 W Jacto de vapor de 170 g, Vapor contínuo de 35 g/min., Base cerâmica
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Armazenamento
• Compartimento do fio: Mola para o fio

Especificações técnicas
• Tempo de aquecimento: 30 seg.

Fácil de utilizar
• Capacidade do depósito de água: 300 ml
• Denominação da base: Cerâmica
• Sistema antipingos
• Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): 

Mobilidade do fio de 360 graus
• Adequado para água canalizada
• Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
• Ponta de vapor de precisão
• Orifício de enchimento extra grande

Garantia
• Garantia mundial de 2 anos

Remoção rápida dos vincos
• Potência: 2300 W
• Vapor contínuo: 35 g/min
• Jato de vapor: 170 g
• Vapor vertical
• Níveis de vapor variáveis
• Pulverização de água

Eficiência ecológica
• Modo de poupança de energia
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Tratamento de calcário
• Descalcificação e limpeza: Autolimpeza

Dimensões e peso
• Peso do ferro: 1,150 kg
•
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