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PRO MASTER

FERRO A VAPOR
[DW8210D1]

RESULTADOS PERFEITOS
E PROFISSIONAIS
Com o ferro a vapor Pro Master da Rowenta, 
desfrute de um engomar rápido e com 
resultados de qualidade profissional.
Um potente aparelho de 2800 W com 
um jato de vapor de 200 gr/min e uma base 
Microsteam 400 HD Profile Laser patenteada 
para um engomar com a máxima eficiência. 
O ferro oferece a melhor distribuição de 
vapor do mercado*, assegurando resultados 
excelentes e sem dificuldade.

ELEVADA PERFORMANCE
O vapor continuo até 50 gr/min, em conjunto com o 

super vapor de 200 gr/min, permite retirar facilmente os 
vincos, em particular nos tecidos mais secos e grossos, 

com a ajuda do spray caso seja necessário. A potência de 
2800 W garante um rápido aquecimento.

NOVO



TRATAMENTO DA ROUPA ÍNDICE GERAL

SISTEMA ANTIGOTA
Previne os pingos de água na roupa, 
mesmo quando engoma a baixa 
temperatura.

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 
310 ML
Elevada autonomia para longas sessões de 
engomar.

PONTA DE PRECISÃO
Engomar preciso até nas zonas de difícil 
acesso. Vapor concentrado na ponta da 
base para uma precisão extrema nos 
detalhes.

BASE MICROSTEAM 400 HD 
PROFILE LASER
Base em aço inoxidável endurecido para 
uma máxima resistência aos riscos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO

Tipo Ferro a vapor

PERFORMANCE DE VAPOR E POTÊNCIA

Potência 2800 W

Vapor contínuo 50 gr/min

Super vapor 200 gr/min

Vapor vertical Sim

Spray Sim

Definição do vapor e da temperatura Ajuste manual

PERFORMANCE DA BASE

Base
Microsteam 400 HD Profile 
Laser

Base deslizante *****

Durabilidade da base /resistência 
a riscos

*****

Ponta de precisão Sim

Super vapor concentrado na ponta 
da base

Sim

Difusão contínua do vapor Ponta, lado e centro

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Pega confortável Sim

Capacidade do depósito de água 310 ml

Oríficio de enchimento Largo

Sistema antigota Sim

Comprimento do cabo de alimentação 2 m

DURABILIDADE

Sistema anticalcário Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Black Gamma & Red

DADOS LOGÍSTICOS

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

4210101953037 4 32 3 96

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 320 x 145 x 180 (MM) 390 x 300 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 1 160 (MM)

Peso 2,004 (KG) 8,014 (KG) 192,336 (KG)

ENGOMAR ULTRA-RÁPIDO
A nova base Microsteam 400 HD Profile 
Laser oferece a melhor distribuição de 
vapor do mercado*, para um engomar 
ultra-rápido e resultados de qualidade 
profissional.

SISTEMA ANTICALCÁRIO
A base em aço inoxidável de elevada 
qualidade garante uma performance de 
longa duração e um deslizar perfeito. O 
sistema anticalcário integrado permite 
manter resultados perfeitos a cada sessão.

* Em comparação com as 10 bases no TOP10 GFK em ferros de vapor (2015 Europa, 22 países) 


