
 

 

Philips 1700 series
Ferro a vapor

Base Dynaglide dourada

GC1820
Garantia de rapidez e eficiência

Desenho da base para maximizar rapidez
Na vida há muito mais que tarefas domésticas, por isso deseja fazê-las o mais rapidamente 
possível. Com a sua ponta especial em bico, os orifícios de vapor de design único e uma base 
com deslizar suave, este ferro de qualidade foi simplesmente concebido para a rapidez.

Powerful performance
• 1700 W para uma saída de vapor elevada e constante

Engomar confortável
• Depósito de água com grande capacidade de 180 ml para encher menos vezes
• Um vapor suave humedece uniformemente o tecido
• O ferro pode ser utilizado com água da torneira

Desliza facilmente em todos os tecidos
• Base DynaGlide dourada para um deslizar perfeito

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

Remove facilmente os vincos
• Vapor contínuo até 22 g/min para uma melhor remoção dos vincos
• Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados
• Jacto de vapor para remover facilmente os vincos persistentes



 1700 Watts

Este potente ferro aquece rapidamente e 
mantém temperaturas muito estáveis durante 
o funcionamento, facilitando a remoção eficaz 
dos vincos.

Até 22 g/min de vapor

Vapor contínuo até 22 g/min para uma melhor 
remoção dos vincos.

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.

Base DynaGlide dourada

Base DynaGlide dourada resistente a riscos 
para um deslizar perfeito em todos os tecidos.

Depósito de água com grande 
capacidade de 180 ml
Menor número de reabastecimentos com o 
depósito da água extra-grande de 180 ml para 
que possa passar a ferro mais roupa de cada 
vez.

Borrifador

A função de borrifador produz um ligeiro 
embaciamento que humedece uniformemente 
o tecido, tornando mais fácil passar a ferro os 
vincos.

Jato de super vapor

Jacto de vapor para remover facilmente os 
vincos persistentes.

Vapor vertical

Este ferro Philips possui uma função de vapor 
vertical, para remoção de vincos em tecidos 
pendurados.

Adequado água da torneira
O ferro pode ser utilizado com água da 
torneira
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Especificações técnicas
• Potência: 1700
• Frequência: 50-60
• Voltagem: 220 - 240

Fácil de usar
• Comando: Luz indicadora de temperatura pronto 

a usar, Várias posições de vapor
• Alcance de áreas difíceis: Ranhura para botões
• Aquecimento rápido

Peso e dimensões
• Peso do produto: 1,06
• Dimensões do produto: 26,1 x 11,5 x 13,6

Engomar confortável
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Conforto adicional: Mobilidade do fio de 180 graus
• Manutenção anticalcário: Função Calc-clean
• Utilização segura: Excede as normas internacionais 

de resistência a quedas
• Adequado água da torneira
• Capacidade do depósito da água: 180 ml

Remoção de vincos
• Vapor contínuo: Até 22 g/min
• Base: Óptima distribuição dos orifícios de vapor
• Borrifador
• Alcance de áreas difíceis: Ponta em bico
•
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