
 

 

Philips EnergyCare
Ferro a vapor

Desactivação automática

GC3660
100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia
Ferro a vapor para resultados mais ecológicos
A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do 
vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia 
automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.

Engomar confortável
• Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes
• Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

Engomar seguro
• O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar
• Desliga automaticamente para segurança e poupança de energia

Vida útil mais longa
• O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

Chega às zonas mais difíceis
• A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

Poupança de Energia Automática
• Poupança de Energia Automática



 Ponta de vapor

A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips 
combina uma frente da base particularmente 
pontiaguda com aberturas de vapor especiais 
alongadas na ponta, para obter os melhores 
resultados de engomar mesmo nas áreas mais 
estreitas e complicadas.

Sistema anti-pingos

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor 
Philips permite-lhe passar a ferro tecidos 
delicados a temperaturas baixas sem ter de se 
preocupar com manchas de gotas de água.

Sistema Double Active Calc

O sistema Double Active Calc do seu ferro a 
vapor Philips evita a acumulação do calcário 
através de pastilhas anticalcário e de uma 
função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Poupança de Energia Automática

Poupança de Energia Automática A função 
inovadora do ferro a vapor Philips garante que 
obtém 100% de potência do vapor para 
remover os vincos eficazmente. Em 
simultâneo, poupa energia automaticamente, 
visto que elimina o desperdício de vapor.

Pega suave
A pega macia deste ferro Philips permite um 
engomar confortável, mesmo durante sessões 
mais prolongadas.

Jacto de vapor até 130 g
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor 
vertical e para vincos difíceis.

Desactivação automática

A função de desactivação automática de 
segurança desliga automaticamente o aparelho 
se este não for utilizado durante uns minutos, 
o que também poupa energia.
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Gestão de cálculo
• Adequado água da torneira
• Solução de limpeza do calcário: Limpeza de 

calcário de dupla acção

Especificações técnicas
• Peso do ferro: 1,6 kg
• Voltagem: 220 - 240 V

Fácil de usar
• Enchimento e esvaziamento de água: Orifício de 

enchimento extra grande
• Capacidade do depósito de água: 300 ml
• Desativação automática de segurança
• Pega suave
• 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: 3 m

Sustentabilidade
• Economizadora: 20% de redução do consumo de 

energia

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
• Ponta de vapor
•
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