
 

 

Philips Azur
Ferro a vapor

Vapor contínuo de 50 g/min.
Jacto de vapor de 240 g
Base SteamGlide Advanced
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om o nosso sistema melhorado de libertação rápida do calcário

aças ao design inovador, as partículas de calcário são facilmente quebradas e 
tomaticamente recolhidas no recipiente para calcário amovível. Pode lavar o calcário 
ilmente em menos de 15 segundos, obtendo resultados ótimos ao longo do tempo.

Engomar com rapidez e desempenho potente
• Jato de super vapor de até 240 g para destruir os vincos persistentes
• 2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente
• Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Engomar confortável
• Sistema de libertação rápida de calcário para uma limpeza fácil do seu ferro
• Desativação automática quando o ferro não é utilizado

Engomar fácil
• O sistema antipingos mantém as roupas sem manchas ao engomar
• Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes

Desliza facilmente em todos os tecidos
• Base SteamGlide Advanced para deslizar facilmente em todos os tecidos



 Jacto de vapor de até 240 g

Penetra mais profundamente nos tecidos para 
remover facilmente os vincos persistentes.

2600 W para aquecer rapidamente

Para um aquecimento rápido e um 
desempenho potente para engomar 
rapidamente

Vapor de até 50 g/min.

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. 
fornece-lhe a quantidade certa de vapor para 
remover eficazmente todos os vincos.

Libertação rápida de calcário

Libertação rápida de calcário para uma limpeza 
fácil do seu ferro e um bom desempenho 
duradouro do vapor

Desativação automática

O ferro desliga-se se o deixar parado. No 
suporte de descanso, desliga-se 
automaticamente após 8 minutos. Sobre a 
base, desliga-se após 30 segundos imóvel.

Sistema anti-pingos

O nosso sistema antipingos previne a 
ocorrência de fugas para evitar manchas de 
gotas de água e para que possa engomar com 
confiança, a qualquer temperatura.

Depósito de água de 300 ml

Com o depósito de água de 300 ml pode 
engomar mais roupa de cada vez, sem precisar 
de encher o depósito frequentemente.

Base SteamGlide Advanced
A nossa base SteamGlide Advanced exclusiva, 
com uma camada em titânio e revestimento 
avançados, proporciona o melhor 
desempenho de deslize em qualquer tecido. 
Antiaderente, resistente a riscos e fácil de 
manter limpa.
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Destaques
Ferro a vapor
Vapor contínuo de 50 g/min. Jacto de vapor de 240 g, Base SteamGlide Advanced
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Remoção rápida dos vincos
• Vapor contínuo: 50 g/min
• Potência: 2600 W
• Jato de super vapor: 240 g
• Vapor vertical
• Voltagem: 240 V
• Pulverização de água

Fácil de utilizar
• Desempenho de base deslizante: 4 estrelas
• Denominação da base: SteamGlide avançado
• Sistema anti-pingos
• Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
• Base resistente a riscos: 4 estrelas
• Adequado para água canalizada
• Desligar automático

Tratamento de calcário
• Descalcificação e limpeza: Libertação rápida de 

calcário

Dimensões e peso
• Dimensões da embalagem (LxAxC): 13,7 x 16,7 x 

33,2 cm
• Dimensões do produto (LxAxC): 12,88 x 15,33 x 

31,95 cm
• Peso total com embalagem: 1,791 kg
• Peso do ferro: 1,552 kg
• Peso do ferro + base: 1,569 kg

Garantia
• Garantia mundial de 2 anos

Eficiência ecológica
• Embalagem do produto: 100% reciclável
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
•
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Especificações
Ferro a vapor
Vapor contínuo de 50 g/min. Jacto de vapor de 240 g, Base SteamGlide Advanced
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