
 

 

Philips EasyCare
Ferro a vapor

GC3591/02
Sinta-se atraente todos os dias

Ferro com óptimos resultados e um esforço mínimo, 3 vezes mais fácil

Este ferro a vapor da Philips proporciona conveniência extra devido à abertura grande para a entrada 

de água e um engomar mais fácil e suave devido à sua nova base SteamGlide. A sua caixa de arrumação 

exclusiva e resistente permite-lhe uma arrumação imediata e segura do seu ferro quente!

Engomar confortável
• Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes
• Indicador extra claro para excelente visibilidade do nível da água

Desliza facilmente em todos os tecidos
• A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

Remove facilmente os vincos
• Saída de vapor contínuo até 40 g/min.
• Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

Montagem e arrumação mais rápidas
• Caixa para arrumação imediata



 Caixa para arrumação imediata
Esta caixa de arrumação exclusiva e resistente 
permite-lhe uma arrumação imediata e segura do 
ferro quente.

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.

Nível da água com grande visibilidade

O indicador extra claro do seu ferro Philips torna o 
nível de água facilmente visível: basta um olhar para 
saber se o ferro tem água suficiente.

Base do ferro SteamGlide

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da 
Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima 
resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil 
de limpar.

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 130 g
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor 
vertical e para vincos difíceis.
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Especificações
Fácil de usar
• Enchimento e esvaziamento de água: Orifício de 

enchimento extra grande
• Capacidade do depósito de água: 300 ml
• Sistema antipingos
• Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): 

Mobilidade do fio de 180 graus
• Compartimento do fio: Mola para o fio
• Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m
• Comando: Luz indicadora de temperatura pronto 

a usar
• Alcance de áreas difíceis: Ranhura para botões

Remoção rápida e eficaz de vincos
• Base: SteamGlide
• Saída contínua de vapor: 40 g/min
• Alimentação elétrica: 2400 W
• Borrifador
• Jato de vapor: 130 g
• Vapor vertical

Gestão de cálculo
• Adequado água da torneira
• Solução de limpeza do calcário: Limpeza de 

calcário de dupla acção
•
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