
 

 

Philips PerfectCare Azur
Ferro a vapor

Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 

200 g

Base T-ionicGlide
Desactiv. autom. 
segurança+anticalcário
Seguro para todas as peças 
engomáveis
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gome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; 

r ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados 

rfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Engomar rápido e potente
• Ferro de 2800 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente
• Jacto de vapor até 200 g
• Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Engomar confortável
• CordGuide inovador
• Ponta de precisão Quattro para um alcance fácil de áreas complicadas
• T-ionicGlide: a nossa melhor base com uma avaliação 5 estrelas
• Adequado para água canalizada com sistema de limpeza de calcário activa de dupla acção
• O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado

Uma regulação perfeita para todas as suas roupas
• 100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas
• Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes

Uma regulação perfeita para todas as suas roupas
• 100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido



 Tecnologia OptimalTemp

A última revolução no engomar para lhe 
oferecer a combinação perfeita de vapor e 
temperatura. Concebida para lhe oferecer um 
engomar rápido, óptimos resultados em vincos 
difíceis, engomar sem regulações e segurança 
em todos os tecidos que podem ser 
engomados. A combinação perfeita de vapor e 
temperatura graças a: 1) Processador de 
controlo inteligente que regula a temperatura 
2) Tecnologia HeatFlow que assegura um 
equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os 
delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. 
Institutos de testes independentes para ferros 
utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa 
mais delicadas que podem ser engomadas e 

confirmaram a excelência dos resultados de 
engomar.

100% rápido
100% rápido a passar a ferro, sem precisar de 
separar a roupa. Passe a ferro todas as suas 
peças com um vapor mais eficiente.

Utilização 100% simples

Utilização 100% simples, sem necessidade de 
ajustes. Pode passar a ferro todas as peças de 
roupa que podem ser passadas a ferro, uma 
após a outra, sem tempos de espera e sem 
ajustes do botão da temperatura do ferro.

Base T-ionicGlide

A T-ionicGlide é a base da Philips com a 
qualidade mais elevada. Com novo padrão de 
deslize e resistência a riscos para ferros 
OptimalTemp. O novo revestimento 

patenteado assegurará resultados excelentes. 
O formato e os orifícios de ventilação 
cuidadosamente concebidos proporcionam 
uma distribuição de vapor uniforme para uma 
fácil remoção de vincos com o ferro a vapor.

Adequado água da torneira

O ferro a vapor PerfectCare Azur foi 
concebido para ser utilizado com água 
canalizada. Limpeza de calcário activa de dupla 
acção: uma combinação inteligente de pastilhas 
anticalcário e de uma auto-limpeza frequente 
reduz a acumulação de calcário. Para melhores 
resultados de engomar, recomendamos a 
utilização de água desmineralizada. Isto 
assegura um fluxo contínuo de vapor do seu 
ferro.

Desativação automática de segurança

O ferro desliga-se automaticamente se for 
deixado sem supervisão. Se o ferro a vapor for 
deixado sobre o seu descanso, este desliga-se 
após um intervalo de 3 minutos; se deixado 
sobre a base, após 2 minutos o ferro desliga-se.
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Destaques
Ferro a vapor
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g Base T-ionicGlide, Desactiv. autom. segurança+anticalcário, Seguro 
para todas as peças engomáveis
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Gestão de cálculo
• Aviso para limpeza do calcário: Amarelo 

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

calcário de dupla acção

Especificações técnicas
• Peso do ferro: 1,75 kg

Fácil de utilizar
• Capacidade do depósito de água: 350 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: 2,5 m
• Enchimento rápido e fácil
• CordGuide: Mantenha o fio afastado

Engomar confortável
• Comprimento do cabo de alimentação: 2.5 m

Sustentabilidade
• Economizadora: 10% de redução do consumo de 

energia

Remoção rápida e eficaz de vincos
• Base: T-ionicGlide
• Tecnologia OptimalTemp
• Saída contínua de vapor: Até 50 g/min
• Alimentação elétrica: 2.800 W
• Borrifador
• Jato de vapor: 200 g
•
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Especificações
Ferro a vapor
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g Base T-ionicGlide, Desactiv. autom. segurança+anticalcário, Seguro 
para todas as peças engomáveis
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