
COMPACT STEAM PRO ECO | FERRO DE CALDEIRA

ELEVADA PRESSÃO DE VAPOR, 
RESULTADOS SOBERBOS
Elevada pressão de vapor num formato 
compacto e design extremamente 
qualitativo devido à sua pega em cortiça. 
Com o Compact Steam Pro Eco da Rowenta 
obtenha resultados profissionais graças aos 
6.5 bares de pressão de vapor e 350 gr/
min de super vapor. A base patenteada 
Microsteam 400 HD 3De Laser oferece a 
melhor distribuição de vapor no mercado* 
para sessões de engomar mais rápidas e 
eficientes. A acrescentar a tudo isto, este 
ferro de caldeira possui um design premium 
combinado com uma elevada performance. 
Com um tamanho compacto e materiais 
de alta qualidade, o Compact Steam Pro 
Eco é um ferro potente para os melhores 
resultados.

FERRO DE CALDEIRA DE ELEVADA PRESSÃO
Pressão de vapor de 6.5 bares que garante uma elevada 

penetração de vapor no interior das fibras para um 
engomar fácil e rápido, com resultados perfeitos.

COMPACT STEAM PRO ECO

FERRO DE CALDEIRA 
[DG7664F0]



TRATAMENTO DA ROUPA ÍNDICE GERAL

MODO ECO
Poupança até 20% de energia em 
comparação com o consumo de energia 
no nível máximo de produção de vapor.

AUTONOMIA ILIMITADA  
E COMPACTO
Enchimento do depósito a qualquer 
momento e num formato compacto para 
uma fácil arrumação.

COLETOR ANTICALCÁRIO
Obtenha uma fácil recolha das partículas 
de calcário e maior longevidade do ferro 
graças ao melhor coletor anticalcário. 
Até 10 vezes mais eficiente**, para uma 
performance elevada e constante.

FERRO DE CALDEIRA | COMPACT STEAM PRO ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO

Tipo Ferro de caldeira 

PERFORMANCE DE VAPOR E POTÊNCIA

Potência 2.200 W

Débito de vapor 100 gr/min

Super vapor 350 gr/min

Vapor de alta pressão Sim

Pressão do vapor 6.5 bares

Vapor vertical Sim

Definição do vapor e da temperatura Ajuste manual

Tempo de aquecimento 2 min

PERFORMANCE DA BASE

Base Microsteam 400HD 3De Laser

Base deslizante *****

Durabilidade da base /resistência a 
riscos

*****

Ponta de precisão Sim

Difusão contínua do vapor Ponta, lado e centro

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Autonomia ilimitada Sim

Pega confortável Cortiça

Estabilidade na vertical Sim

Capacidade do depósito de água 1,1 L

Depósito de água Fixo

Indicador luminoso de depósito vazio Sim

Enchimento contínuo Sim

Auto-off Sim

Modo Eco Eco Intelligence

Comprimento do cabo de alimentação 1,7 m

Arrumação do cabo Cabo de alimentação

Sistema de bloqueio do ferro Sim

DURABILIDADE

Sistema anticalcário Sim

Coletor anticalcário Sim

Indicador luminoso anticalcário Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Preto e Verde

Reparável por 10 anos Sim

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3121040072660 1 8 3 24

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 400 x 285 x 310 (MM) 400 x 290 x 345 (MM) 1 200 x 800 x 1 179 (MM)

Peso 4,44 (KG) 4,44 (KG) 106,56 (KG)

BASE MICROSTEAM 
400 HD 3DE LASER
A base Microsteam 400 HD 3De Laser
oferece a melhor distribuição de vapor
no mercado*. Base com 400 micro orifícios
para uma perfeita difusão do vapor. A
sua estrutura em 3De otimiza o consumo
de energia concentrando o vapor nos
canais da base. Revestimento a laser para
maximizar a resistência aos riscos.

POTENTE JATO DE SUPER VAPOR: 
350 GR/MIN
Para uma remoção fácil e eficiente dos
vincos mais difíceis.

SAFETY LOCK
Bloqueio do ferro para um fácil transporte 
e arrumação.

*Em comparação com as 10 bases do TOP 10 GFK 2017
**Em comparação com outros métodos de remoção de calcário


