Philips Azur
Ferro a vapor

Fio de 3 m
GC4710

Remove facilmente os vincos
Engomar potente com base SteamGlide
Engomar nunca foi tão fácil com a base SteamGlide. O seu jacto de vapor desliza
facilmente e torna-o no ferro ideal para remover vincos e obter os melhores resultados!
Powerful performance
• 2400 W para uma saída de vapor elevada e constante
Engomar confortável
• Fio extra longo de 3 m para maior liberdade de movimentos
Desliza facilmente em todos os tecidos
• O equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar
Chega às zonas mais difíceis
• A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso
Remove facilmente os vincos
• Saída de vapor contínuo até 40 g/min.
• Jacto de vapor até 160 g
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Destaques
SteamGlide PLUS

Até 40 g/min de vapor

Ponta de vapor

Para obter os melhores resultados, precisa de
uma base que proporcione o equilíbrio
perfeito entre deslizar e alisar. Isto é
proporcionado pela SteamGlide PLUS com a
sua zona para deslizar facilmente e a sua zona
para alisar com perfeição.

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.

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.

Fio de alimentação extra longo com 3 m

2400 Watt

2400 W para uma saída de vapor elevada e
constante.

Jacto de vapor até 160 g

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!

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor
vertical e para vincos difíceis.
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Especificações
Acessórios

• Incluído na embalagem: Enrolador do fio para fácil
arrumação

Especificações técnicas
•
•
•
•
•

Potência: 2400
Frequência: 50-60
Voltagem: 220 - 240
Peso: 1,7 kg
Capacidade do depósito da água: 350 ml

Fácil de usar

• Comando: Luz indicadora de temperatura pronto
a usar, Várias posições de vapor
• Aquecimento rápido

Deslizar suave

Engomar confortável

• Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
• Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360 graus,
Pega suave
• Manutenção anticalcário: Sistema Double Active
Calc
• Sem fugas: Sistema anti-pingos
• 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 160 g/min

•

• Base: Base do ferro SteamGlide
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