
 

 

Philips ComfortTouch Plus
Vaporizador para roupa

FlexHead
MyEssence
StyleBoard
2000 W
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m FlexHead e MyEssence
 nosso novo vaporizador de roupa ComfortTouch remove vincos sem esforço de cima 
aixo, graças à inovadora FlexHead e a uma StyleBoard extralonga. Refresque a roupa 
m os seus aromas favoritos sempre que quiser com o MyEssence.

Eliminação rápida de vincos
• StyleBoard extralonga para obter melhores resultados de cima a baixo
• Vapor contínuo e potente para rápida remoção de vincos

Fiável e seguro
• Muda automaticamente para o modo de espera para não ter de se preocupar
• Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

Mais eficiência com menos esforço
• 5 regulações de vapor para diferentes tipos de tecido
• O Hang&Lock mantém o seu cabide firmemente na sua posição
• Descalcificação Easy Rinse para muitos anos de utilização eficaz
• Com FlexHead para alcançar facilmente a parte inferior das peças de roupa

Refresque sem lavar nem limpar a seco
• MyEssence para refrescar as suas roupas com os seus aromas favoritos
• O vapor contínuo elimina odores e mata 99,9% das bactérias



 Refresque com MyEssence

O nosso inovador infusor de fragâncias 
MyEssence permite-lhe refrescar a roupa com 
os seus aromas favoritos sempre que quiser.

99,9 % isento de bactérias*

O vapor quente refresca a sua roupa e mata 
até 99,9% das bactérias*. A redução da 
frequência de lavagem e de limpeza a seco 
poupa tempo e dinheiro, e ajuda as suas roupas 
a durarem mais tempo.

Vapor contínuo potente

O vapor potente contínuo é expelido através 
dos bocais, permitindo-lhe remover vincos em 
apenas algumas passagens.

StyleBoard extralonga
Uma StyleBoard extralonga proporciona um 
suporte fiável durante a aplicação de vapor. 
Basta engomar o tecido entre a placa de vapor 
e a tábua de engomar para uma vaporização 
mais fácil com bons resultados de cima a baixo.

com a FlexHead
A inovadora FlexHead permite engomar 
facilmente a parte inferior das peças de roupa, 
sem curvar o seu corpo. A placa de vapor 
flexível assegura o máximo contacto com o 
tecido para aproveitar melhor o vapor e obter 
resultados mais eficazes.

5 regulações de vapor

Defina a sua regulação de vapor preferida para 
resultados perfeitos em tecidos diferentes. 
Utilize pouco vapor para tecidos mais finos e 
uma regulação mais potente para tecidos mais 
grossos e casacos.

Hang&Lock

A nossa funcionalidade Hang&Lock exclusiva 
mantém o seu cabide na posição correta para 
uma vaporização mais cómoda. Evita que o 
cabide se mexa ou caia.

Descalcificação Easy Rinse

Prolongue a vida útil do seu aparelho utilizando 
a função de descalcificação Easy Rinse 
regularmente.

Seguro em todos os tecidos que podem 
ser engomados

O vaporizador é seguro para utilizar em todos 
os tecidos e roupa que podem ser engomados. 
A placa de vapor pode ser encostada em 
segurança a qualquer peça de roupa sem risco 
de queimar - uma ótima solução para tecidos 
delicados, como a seda.

Desligar automático

O vaporizador muda automaticamente para o 
modo de espera quando o depósito de água 
está vazio, por isso, não tem de se preocupar 
mesmo se se esquecer de o desligar.
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Cobertura da placa
• Camada superior: 100% algodão

Suporte para engomar
• StyleBoard

Design
• Cor: Magia púrpura

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

engomados: Até em tecidos delicados, como seda
• Capacidade do depósito de água: 1800 ml
• Depósito de água amovível
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,6 m
• Comprimento do tubo flexível: 1,3 m
• Hang&Lock
• Mangueira de vapor em silicone
• Desligar automático

Acessórios incluídos
• Escova
• Cabide para roupa
• Luva para proteção extra

• Tampas para fragrâncias MyEssence
• Varão duplo ajustável

Garantia
• Garantia mundial de 2 anos

Tecnologia
• Tampas para fragrâncias MyEssence
• FlexHead

Remoção rápida dos vincos
• Potência: Máx. 2000 W
• Vapor contínuo: até 40 g/min
• Voltagem: 220 - 240 V
• Pronto a utilizar: < 1 min.
• Vapor variável: 5 níveis

Tratamento de calcário
• Descalcificação e limpeza: Easy Rinse

Dimensões e peso
• Dimensões da embalagem (LxAxC): 

37 x 46 x 64,5 cm
• Dimensões do produto (LxAxC): 

33 x 173 x 37 cm
•
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Vaporizador para roupa
FlexHead MyEssence, StyleBoard, 2000 W

* Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias 
Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia 
albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.
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