
Ferro a vapor

RI2560/12

Simplicidade, rapidez e eficiência
Vapor mais duradouro

Para obter ótimos resultados, você precisa de vapor potente e um ferro que nunca falhe. Com o sistema de

vapor de até 85g e até 1.450W para um jato de vapor poderoso e constante, além do Duplo Sistema Calc Clean,

esse ferro prático oferece a melhor e mais duradoura relação custo-benefício!

Remove amassados facilmente

Saída alta de vapor constante para melhor eliminação das rugas

Vapor extra de até 85 g/min para tirar o amassado das roupas

Vapor constante de até 20 g/min para uma melhor eliminação de rugas

Desempenho potente

1.450 Watts para uma saída de vapor intensa e constante

Deslizamento suave em todos os tecidos

Base com revestimento antiaderente

Confortável

Reabastecimento menos frequente devido ao reservatório amplo de 300ml

Vida útil mais longa

Autolimpeza (Calc clean) para impedir a formação de impurezas no ferro



Ferro a vapor RI2560/12

Destaques Especificações

Vapor constante

A saída alta de vapor constante ajuda a

eliminar rugas mais resistentes com total

facilidade.

Vapor extra de até 85 g/min

O vapor extra de 85 g permite remover até

mesmo as rugas mais resistentes.

Base antiaderente

A base do ferro Philips é revestida com uma

camada especial antiaderente para deslizar

perfeitamente em todos os tipos de tecido.

Reservatório de água amplo de 300ml

Reabastecimento menos frequente.

Autolimpeza (Calc clean)

Com a função Calc Clean, basta colocar água

no ferro para remover o acúmulo de impurezas.

Isso prolongará a vida útil do ferro.

Vapor constante de até 20 g/min

Vapor constante de até 20 g/min para uma

melhor eliminação de rugas.

1.450 Watts: saída de vapor intensa e

constante

1.450 Watts para uma saída de vapor intensa e

constante

 

Fácil de usar

Controle: Luz piloto, Vários ajustes de vapor

Para alcançar áreas difíceis: Salva-botões

Especificações técnicas

Voltagem: 127 V

Alimentação: 1.450

Confortável

Comprimento do cabo: 1,8 m

Conforto adicional: Cordão elétrico de 360

graus: máxima liberdade
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