
Ferro com gerador
de vapor

PerfectCare Aqua

 
Até 5 bares de pressão

Jacto de vapor de 180 g

Depósito da água fixo de 2,2 L

 
GC8620

Engomar ultra rápido
sem necessitar de ajustes da temperatura

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por

ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados

rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

Testado e aprovado por peritos em tecidos independentes

Engomar rápido e potente

Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

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

Jacto de vapor até 180 g

Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados

Até 5 bares de pressão

Depósito de água grande totalmente visível de 2,2 L

A nova base SteamGlide é a base topo de gama da Philips

Economizador com o modo ECO



Ferro com gerador de vapor GC8620/02

Destaques

Tecnologia OptimalTemp

Agora pode passar a ferro desde ganga a seda

sem necessitar de regulações da temperatura.

Garantimos que não queima nenhum tecido

que possa ser passado a ferro. Tecnologia

revolucionária com 1) Processador de controlo

inteligente avançado, que controla com

precisão a temperatura da base 2) Câmara de

vapor ciclónica potente que fornece um vapor

potente de forma consistente, tornando o

engomar mais simples e mais rápido.

Easy De-Calc

Desempenho de vapor de duração ultra longa:

a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é

a forma ideal para eliminar o calcário e para

prolongar a vida útil do seu gerador de vapor.

O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando

deve executar esta limpeza. Realize-a apenas

quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o

botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o

calcário para um copo.

Economizadora

Ao utilizar o modo ECO, com quantidade

reduzida de vapor, pode economizar energia

sem comprometer os resultados de engomar.

Nova base SteamGlide

A nova base SteamGlide é a melhor base de

ferro da Philips. Tem uma óptima resistência a

riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de

limpar.

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.

Suporte seguro

A tecnologia OptimalTemp inovadora da

Philips garante que nenhum tecido que possa

ser engomado será queimado. Durante o

engomar, não é necessário voltar a colocar o

ferro na estação de base, basta deixar a base

do ferro quente directamente sobre as peças

de roupa ou sobre a cobertura da tábua de

engomar sem precisar de acessórios de

descanso. Este não danificará nenhuma das

suas peças de roupa que possam ser

engomadas, nem a tábua. Isto torna o

engomar mais fácil e com menos esforço dos

pulsos.

Jacto de vapor até 180 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor

vertical e para vincos difíceis.

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.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Remoção de vincos rápida e potente

Tecnologia OptimalTemp

Pressão: Até 5 bares de pressão

Jacto de vapor: 180 g

Base: SteamGlide

Suporte seguro

Várias posições de vapor

Vapor vertical

Ponta de vapor

Alimentação: 2400 W

Fácil de utilizar

Tempo de aquecimento: 2 min.

Enchimento a qualquer momento

Seguro para todos os tecidos: Mesmo para

tecidos delicados, como seda

Capacidade do depósito da água: 2200 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Orifício

de enchimento extra grande

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Compartimento do fio: Mola para o fio

Comprimento da mangueira: 1,7 m

Arrumação para a mangueira: Compartimento

para arrumação da mangueira

Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 180 graus

Gestão do calcário

Adequado água da torneira

Aviso para limpeza do calcário

Solução de limpeza do calcário: Easy De-calc

Especificações técnicas

Voltagem: 220 - 240 V
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