
 

 

Philips
Ferro a vapor

GC4320
Potência e precisão

Ponta de vapor, fácil de alcançar
Ferro a vapor com bico de vapor especial para levar o vapor até ao mais pequeno 
detalhe. Elevada saída de vapor contínuo (40 g), jacto extra potente de vapor 
concentrado (100 g), saídas de vapor alongadas e funções de segurança especiais.

Engomar confortável
• Depósito de água com capacidade extra de 350 ml para encher menos vezes
• Fio extra longo de 3 m para maior liberdade de movimentos
• Base Careeza que desliza com perfeição em todos os tecidos
• Sistema anticalcário automático

Engomar seguro
• Função desligar automático quando o ferro não é utilizado
• O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

Chega às zonas mais difíceis
• A ponta de vapor permite-lhe passar a ferro mesmo nas áreas de difícil acesso.

Remove facilmente os vincos
• Saída de vapor contínuo até 40 g/min.



 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.

Ponta de vapor
A exclusiva ponta de vapor combina uma frente da 
base particularmente pontiaguda com aberturas de 
vapor especiais na ponta, para chegar às áreas mais 
pequenas e mais difíceis e conseguir os melhores 
resultados a engomar.

Base Careeza
Base Careeza que desliza com perfeição em todos os 
tecidos

Desligar automático

A função desligar automático desliga 
automaticamente o ferro quando não estiver a ser 
utilizado, (na posição vertical ou horizontal).

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 anticalcário automático
Sistema anticalcário automático.

Depósito de água de 350 ml

Menor número de reabastecimentos com o depósito 
da água extra-grande de 350 ml para que possa 
passar a ferro mais roupa de cada vez.

Fio de alimentação extra longo com 3 m

Com o fio extra longo de 3 metros do seu ferro 
Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da 
sua tábua de engomar - e ainda mais além!
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Especificações
Especificações técnicas
• Potência: 2400
• Frequência: 50-60
• Voltagem: 220 - 240

Fácil de usar
• Aquecimento rápido

Peso e dimensões
• Peso do produto: 1,55
• Dimensões do produto: 303 x 120 x 152

Deslizar suave
• Base: Base Careeza

Engomar confortável
• Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
• Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360 graus
• Manutenção anticalcário: Sistema Double Active 

Calc
• Sem fugas: Sistema anti-pingos
• Utilização segura: Desativação automática quando 

o ferro não é utilizado, Excede as normas 
internacionais de resistência a quedas

• Adequado água da torneira
• Capacidade do depósito da água: 350 ml

Remoção de vincos
• Vapor contínuo: Até 40 g/min
• Vapor vertical
• Borrifador
• Alcance de áreas difíceis: Ponta de vapor
• Jacto de super vapor: Até 100 g/min
•
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