
 

 

Philips Easyspeed plus 
cordless
Ferro a vapor sem cabo

Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 

150 g

Base cerâmica
Anticalcário
2400 Watts

GC2086/30

E
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ngomar mais rápido e sem 
abo, do início ao fim
m base de carregamento inteligente compacta e luz informativa

Engomar mais rápido
• Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
• Jato de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes
• A base de carregamento carrega o ferro de engomar em menos de 6 segundos
• Base cerâmica para um melhor deslizamento

Configuração mais rápida
• Potência até 2400 W para um aquecimento mais rápido
• Ferro com indicador informativo inteligente

Arrumação mais rápida
• Enrolador do fio para arrumação fácil
• Bloquear e transportar o ferro para uma arrumação estável após engomar



 Aquecimento rápido

Potência até 2400 W para um aquecimento 
mais rápido

Indicador informativo inteligente

O indicador informativo da luz inteligente 
indica o estado do ferro em todos os 
momentos.

Até 35 g/min de vapor

Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor 
remoção dos vincos.

Jato de vapor até 150 g

O jato de vapor de 150 g do ferro permite-lhe 
remover facilmente mesmo os vincos mais 
persistentes.

Base de carregamento inteligente 
compacta

A base de carregamento inteligente compacta 
permite um desempenho de vapor potente 
sem cabo. Desfrute da melhor liberdade de 
movimentos sem mudar os seus hábitos de 
engomar: o ferro carrega-se na base de 
carregamento inteligente compacta enquanto 
prepara a peça de roupa. Para garantir um 
desempenho de vapor contínuo, a base de 
carregamento inteligente indica com uma luz 
amarela que deve recarregar o ferro e assegura 
que o ferro estará totalmente carregado em 
menos de 6 segundos. A luz azul indica que o 
ferro está pronto a utilizar.

Base cerâmica

A base em cerâmica é resistente a riscos, 
desliza bem e é fácil de limpar.

Arrumação fácil

O fio pode ser enrolado à volta do descanso 
para que o aparelho seja fácil de guardar.

Bloqueio de transporte

Arrumação segura na base depois de engomar. 
O fio pode ser enrolado à volta do corpo da 
base, para que o aparelho seja fácil de guardar.
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Destaques
Ferro a vapor sem cabo
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 150 g Base cerâmica, Anticalcário, 2400 Watts
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Fácil de utilizar
• Capacidade do depósito de água: 270 ml
• Solução de arrumação: Bloqueio de transporte
• Sistema antipingos
• Compartimento do fio: Compartimento para 

arrumação do fio
• Luz informativa inteligente

Remoção rápida e eficaz de vincos
• Base: Cerâmica, SteamGlide
• Saída contínua de vapor: 35 g/min
• Alimentação elétrica: 2400 W
• Borrifador
• Jato de vapor: 150 g
• Vapor vertical
• Várias posições de vapor
•
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Especificações
Ferro a vapor sem cabo
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 150 g Base cerâmica, Anticalcário, 2400 Watts
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