
 

 

Philips 2500 series
Ferro a vapor

Dripstop
Sistema duplo anticalcário

GC2520
Simples, rápido e eficaz

Acção de vapor de longa duração
Para obter excelentes resultados, quer um jacto de vapor potente e um ferro que nunca 
desiste. Com um jacto de vapor de 90 g, 2000 W para um vapor contínuo e elevado e o 
Sistema Double Active Calc, este prático ferro dá-lhe uma óptima relação qualidade/preço!

Powerful performance
• 2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

Engomar confortável
• Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes

Desliza facilmente em todos os tecidos
• Revestimento antiaderente da base

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

Remove facilmente os vincos
• Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes
• Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
• Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados



 2000 Watt

2000 W para uma saída de vapor elevada e 
constante.

Jacto de vapor até 90 g

O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe 
remover facilmente mesmo os vincos mais 
difíceis.

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.

Até 30 g/min. de vapor

Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor 
remoção dos vincos.

Depósito de água de 300 ml

Com o depósito de água de 300 ml pode 
engomar mais roupa de cada vez, sem precisar 
de encher o depósito frequentemente.

Vapor vertical

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

Base antiaderente

A base do seu ferro Philips é revestida por uma 
camada especial antiaderente para deslizar 
facilmente em todos os tecidos.
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Especificações técnicas
• Potência: 2000
• 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: 1,2
• Dimensões do produto: 29,5 x 11,6 x 19,5

Deslizar suave
• Base: Base antiaderente

Engomar confortável
• Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
• Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360 graus
• Manutenção anticalcário: Sistema Double Active 

Calc
• Utilização segura: Excede as normas internacionais 

de resistência a quedas
• Adequado água da torneira

Remoção de vincos
• Vapor vertical
• Vapor contínuo: Até 30 g/min
• Borrifador
• Alcance de áreas difíceis: Ponta em bico
• Jacto de super vapor: Até 90 g/min
•
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