
 

 

Philips PerfectCare 8000 
Series
Gerador de vapor

Modo de velocidade
Vapor automático e inteligente
Garantia de não queimar*
Ferro ultraleve
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série PerfectCare 8000 oferece um engomar sem esforço com a nossa nova tecnologia de sensor. 

rmite passar a ferro na vertical e na horizontal com vapor automático. O modo de velocidade adapta 
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Engomar sem esforço com resultados rápidos
• Adapta o vapor à sua velocidade de engomar
• Engome sem esforço com o vapor automático

O melhor desempenho
• Sensor de movimento atualizado para uma utilização vertical fácil
• Vapor ultra potente para remoção de vincos

Utilização extremamente conveniente
• Easy De-Calc Plus para prolongar a vida útil do seu ferro

O melhor desempenho
• Tecnologia OptimalTEMP, garantia de não queimar*

O melhor desempenho
• Ferro ultra leve para uma vaporização vertical fácil



 Modo de velocidade

Engome mais rápido com o modo de 
velocidade. O ferro adapta automaticamente a 
quantidade de vapor ideal à sua velocidade de 
engomar.

Vapor automático e inteligente

Garanta um engomar rápido e com o mínimo 
de esforço, com a nova tecnologia de sensor 
de movimento que reconhece os movimentos 
do ferro para libertar vapor automaticamente

Vapor vertical automático

Graças à nova tecnologia de sensor de 
movimento que reconhece os seus 
movimentos em qualquer direção, podemos 
oferecer uma experiência sem esforço para 
vaporizar roupa pendurada, cortinas e roupa 
de cama automaticamente.

Vapor ultra potente

Vapor forte e contínuo para uma remoção 
eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais 
persistentes nos tecidos mais grossos.

Ferro ultraleve

O manuseamento do ferro é incrivelmente 
leve e confortável, deslizando com facilidade e 
reduzindo o esforço nos pulsos. O seu peso 
mínimo de apenas 800 g também facilita a 
vaporização vertical de cortinas e roupa 
pendurada.

Garantia de não queimar

Com a tecnologia OptimalTEMP, garantimos 
que este ferro nunca irá causar queimaduras 
em qualquer tecido que possa ser engomado 
quando for deixado sem supervisão. Pode 

deixá-lo pousado sobre a sua roupa ou a tábua 
de engomar em segurança.

Base SteamGlide Elite

A SteamGlide Elite é a nossa melhor base para 
o melhor desempenho de deslize e a máxima 
resistência a riscos. A base em aço inoxidável é 
duas vezes mais resistente do que uma base 
normal em alumínio e o nosso revestimento 
patenteado de 6 camadas, com uma camada 
avançada de titânio, desliza sem esforço para 
obter os resultados mais rápidos.

Depósito de água amovível de 1,8 l

O depósito de água transparente de 1,8 litros 
proporciona-lhe até 2 horas de utilização 
contínua. Quando o depósito de água estiver 
vazio, será avisado por uma luz indicadora para 
reabastecer a qualquer momento, o que 
poderá fazer facilmente numa torneira através 
da grande abertura de enchimento.
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Especificações gerais
• Comprimento do tubo flexível: 1,8 m
• Arrumação para tubo flexível: Compartimento
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Compartimento do cabo de alimentação: 

Compartimento
• Garantia: Garantia mundial de 2 anos
• Poupança de energia: 22%

Fácil de usar
• Seguro em todos os tecidos que podem ser 

engomados
• Tempo de aquecimento: 2 min.
• Capacidade do depósito de água: 1800 ml
• Depósito de água amovível
• Alerta nível baixo da água
• Enchimento a qualquer momento durante a 

utilização
• Adequado para água canalizada
• Base: SteamGlide Elite

Tecnologia
• Tecnologia OptimalTemp

• Redução dos ruídos do vapor: Não
• Tecnologia inteligente de vapor automático: 2.ª 

geração

Remoção rápida de vincos
• Pressão: Máx. de 8,5 bar
• Alimentação elétrica: Máx. 2700 W
• Vapor contínuo: Até 170 g/min
• Jato de vapor: Até 700 g
• Voltagem: 220-240 V

Gestão da escala
• Descalcificação e limpeza: Easy De-calc Plus
• Aviso para limpeza do calcário: Luz e som

Tamanho e peso
• Peso do ferro: 0,85 kg
• Dimensões da embalagem (LxAxC): 56,7 x 35 x 

32,7 cm
• Dimensões do produto (LxAxC): 47,5 x 28,8 x 

22,9 cm
• Peso total com embalagem: 7,4 kg
• Peso do ferro + base: 4,9 kg
•
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* Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

http://www.philips.com

