
 

 

Philips EasySpeed 
Advanced
Ferro a vapor

2400 W
Jato de vapor de 190 g
Vapor contínuo de 35 g/min.
Base cerâmica

GC3672/20
Engomar sem fios para 

a máxima liberdade
O EasySpeed Advanced combina vapor potente com a liberdade de engomar sem fios. Chegue 
a qualquer lugar na tábua e engome áreas difíceis com facilidade. Rápido a aquecer, carregamento 
rápido em apenas alguns segundos e bloqueio de transporte para armazenamento.

Engomar rápido
• 2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos
• Orifício de água extragrande para enchimento e esvaziamento rápidos
• Jato de vapor de até 190 g para destruir os vincos persistentes
• A base inteligente recarrega em poucos segundos com indicador de luz
• Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Engomar fácil
• Base em cerâmica duradoura para deslizar facilmente
• Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes
• Bloqueio de transporte e mola de enrolamento do fio para arrumação fácil e prática

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



 2400 W para aquecer rapidamente

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

Jacto de vapor até 190 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

Base de carregamento rápido

A unidade de base inteligente recarrega o ferro 
em segundos. O indicador de luz a cores indica 
quando o ferro está pronto para utilização e 
avisa-o quando precisar de recarregar.

Entrada de água XL

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

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.

Arrumação fácil

O ferro é fixo de forma segura à base com o 
nosso sistema com bloqueio de transporte. O 
fio pode ser facilmente enrolado à volta da 
base e mantido no lugar com uma mola para 
arrumação prática.

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.

Botão Calc-Clean integrado

Este ferro convencional funciona com água da 
torneira. O Calc-Clean é uma função de 
limpeza integrada para remover a acumulação 
de cálcio ou calcário e manter o melhor 
desempenho.
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Destaques
Ferro a vapor
2400 W Jato de vapor de 190 g, Vapor contínuo de 35 g/min., Base cerâmica
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Armazenamento
• Compartimento do fio: Mola para o fio

Fácil de utilizar
• Capacidade do depósito de água: 300 ml
• Denominação da base: Cerâmica
• Sistema antipingos
• Adequado para água canalizada
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Ponta de vapor de precisão
• Orifício de enchimento extra grande

Garantia
• Garantia mundial de 2 anos

Remoção rápida dos vincos
• Potência: 2400 W

• Vapor contínuo: 35 g/min
• Jato de vapor: 190 g g
• Vapor vertical
• Níveis de vapor variáveis
• Pulverização de água
• Tempo de aquecimento: 30 seg.

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

Tratamento de calcário
• Descalcificação e limpeza: Solução anticalcário

Dimensões e peso
• Peso do ferro: 1,020 kg
•
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Especificações
Ferro a vapor
2400 W Jato de vapor de 190 g, Vapor contínuo de 35 g/min., Base cerâmica
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