
 

Ferro com gerador
de vapor

SpeedCare

 
Pressão máx. da bomba de
4,3 bares

Jacto de vapor de 160 g

Bloqueio de transporte

Depósito da água fixo de 1,2 L

 

GC6625/30

Engomar mais rápido com

2 vezes mais vapor**

O gerador de vapor Philips SpeedCare fornece mais vapor do que um ferro a

vapor, este ajuda-o a tornar o engomar mais rápido. Graças ao tempo de

engomar reduzido, pode desfrutar de mais tempo de lazer com a sua família

amada através da utilização do ferro com gerador de vapor Philips SpeedCare.

Engomar rápido e potente

Pressão máx. da bomba de 4,3 bares

Apropriado para água canalizada, encher a qualquer altura durante o engomar

Jacto de vapor até 160 g

Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados

Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos

Base cerâmica para um melhor deslizamento

Sistema inteligente de limpeza do calcário com aviso de descalcificação sonoro e

luminoso

Depósito de água de 1,2 L com reenchimento a qualquer momento durante o

engomar

Tamanho compacto e peso leve para facilitar a arrumação
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Destaques

Vapor pronto em 2 minutos

O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e

pode ser reabastecido a qualquer momento

durante o engomar.

Depósito de água de 1,2 l

O gerador de vapor SpeedCare tem um

depósito da água com capacidade para 1,2 L

permitindo-lhe engomar durante mais de 1

hora. Este ajuda-o a reduzir a frequência de

reenchimento quando passa a ferro volumes

grandes de roupa. A tecnologia também

permite reencher o depósito da água durante o

engomar, sem arrefecer o aparelho durante 2

horas enquanto aguarda para reencher.

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.

Tamanho compacto e peso leve

Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity,

conseguimos que o seu ferro com gerador de

vapor seja o mais compacto de sempre. O

gerador de vapor compacto adapta-se

facilmente à sua tábua de engomar, tornando

o engomar mais prático. Além disso, o seu

gerador de vapor ocupa muito menos espaço

de arrumação.

Sistema inteligente de limpeza do calcário

O sistema inteligente de limpeza do calcário é

uma função de descalcificação e limpeza para

proteger o seu ferro com gerador de vapor.

Depois de cerca de 10 horas de engomar, o

som e a luz do seu ferro com gerador de vapor

avisá-lo-ão que deve efectuar o procedimento

de limpeza do calcário. O recipiente para

limpeza do calcário proporcionar-lhe-á

comodidade durante o processo de limpeza de

calcário, sendo apenas necessário pousar o

seu ferro no recipiente, sem ter de o segurar

esforçando o seu pulso. Após o procedimento

de limpeza, toda a água suja é recolhida no

recipiente e o seu ferro com gerador de vapor

está pronto para ser utilizado novamente.

Encher água canalizada a qualquer altura

O seu gerador de vapor foi concebido para usar

água canalizada. Enquanto estiver a passar a

ferro, quando acabar a água no

depósito da água, pode voltar a enchê-lo

facilmente sem ter de aguardar nem ligar o seu

aparelho.

Base cerâmica

A base em cerâmica é resistente a riscos,

desliza bem e é fácil de limpar.

Pressão máx. da bomba de 4,3 bares

Quanto mais abundante for o vapor, mais

rápido é o engomar. É gerado um vapor

potente consistente que penetra

profundamente no interior das peças de roupa

tornando o engomar mais rápido e melhor. A

potência de vapor pode ser regulada para

satisfazer as suas necessidades.
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Especificações

Gestão do calcário

Aviso para limpeza do calcário

Solução de limpeza do calcário: Limpeza de

calcário inteligente

Recomenda-se o uso de água filtrada

Adequado água da torneira

Fácil de utilizar

Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 180 graus

Tempo de aquecimento: 2 min.

Comprimento da mangueira: 1,6 m

Arrumação para a mangueira: Compartimento

para arrumação da mangueira

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Enchimento a qualquer momento

Solução de arrumação: Bloqueio de transporte

Capacidade do depósito da água: 1200 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Orifício

de enchimento extra grande

Remoção de vincos rápida e potente

Saída contínua de vapor: 100 g/min

Potência: 2400 W

Base: Cerâmica

Jacto de vapor: 160 g

Vapor vertical

Pressão: Pressão máx. da bomba de 4,3 bares

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (LxAxC): 26,4 x

30,3 x 40,4 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 19,8 x 21,7 x

34,6 cm

Peso do ferro: 1,1 kg

Peso do ferro + base: 2,6 kg

Assistência

2 anos de garantia mundial

* Em comparação com o ferro a vapor EasySpeed da

Philips
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