
Ferro a vapor

EasySpeed

 
Jacto de vapor até 90 g

Base antiaderente

Anticalcário

 

GC1742/40

Simples e eficiente
4 regulações de vapor para melhores resultados de engomar

O ferro EasySpeed torna o engomar fácil e eficiente com muito vapor para

remover vincos difíceis, base antiaderente para deslizar facilmente em todos os

tecidos, função Calc Clean para um desempenho duradouro.

Longa duração

Botão Calc Clean para um desempenho de vapor duradouro

Fácil de utilizar

Depósito de água de 220 ml para sessões de engomar mais longas

Base maior para abranger mais numa só passagem*

Ponta de precisão tripla para alcançar as áreas mais difíceis

Orifício maior para enchimento fácil*

Base antiaderente para deslizar rápida e facilmente em todos os tecidos

Resultados eficientes

A pulverização de água integrada humedece uniformemente o tecido

Jato de vapor até 90 g para remover vincos difíceis

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para uma boa remoção dos vincos

Potência até 2000 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

Grande variedade de regulações

4 regulações de vapor para melhores resultados em diversos tecidos
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Destaques

Depósito de água de 220 ml

Menor número de reabastecimentos com o

depósito de água extra grande de 220 ml para

poder passar a ferro mais roupa de cada vez.

4 regulações de vapor

4 regulações de vapor para melhores

resultados em diversos tecidos

Botão Calc Clean

Este ferro a vapor pode ser utilizado com água

canalizada normal e o botão Calc Clean

facilita a remoção de qualquer acumulação de

calcário. Para manter o desempenho do seu

ferro a vapor da Philips, deve utilizar esta

função de limpeza do calcário uma vez por

mês, se utilizar água canalizada normal.

Saída de vapor contínuo até 25 g/min.

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para

uma boa remoção dos vincos.

Pulverização de água integrada

A função de borrifador produz um ligeiro

embaciamento que humedece uniformemente

o tecido, tornando mais fácil passar a ferro os

vincos.

Base maior

Base maior para abranger mais numa só

passagem*

Base antiaderente

A base do seu ferro Philips é revestida por uma

camada especial antiaderente para deslizar

facilmente em todos os tecidos.

Potência até 2000 W

A potência até 2000 W permite uma saída de

vapor elevada e contínua.

Jacto de vapor até 90 g

Jato de vapor até 90 g para remover vincos

difíceis

Ponta de precisão tripla

A ponta deste ferro Philips é precisa em 3

vertentes: tem uma ponta em bico, uma

ranhura para botões e um design elegante da

ponta. A ponta de precisão tripla permite-lhe

alcançar mesmo as áreas mais complicadas,

por exemplo, à volta dos botões ou entre as

pregas.

Fácil enchimento de água

Orifício maior para enchimento fácil*
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Especificações

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: 25 g/min

Potência: 2000 W

Jato de vapor: Até 90 g

Níveis de vapor variáveis

Fácil de utilizar

Denominação da base: Antiaderente

Borrifador

Capacidade do depósito da água: 220 ml

Luz indicadora

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Botão Calc-Clean

integrado

Dimensões e peso

Peso do ferro: 0,72 kg

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Design

Cor: Vermelho

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,9 m

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Potência

Modo ligado (modo ECO): .

 

* Em comparação com gama antecessora Comfort
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