
Ferro a vapor

EasySpeed Plus

 

Até 2300 W*

Vapor extra de 120g

Base de cerâmica

 

RI2146/44

Rápido do início ao fim
Passe roupas com mais rapidez em três maneiras

O EasySpeed Plus agiliza o processo de passar roupas com potentes jatos de

vapor para eliminar rugas difíceis, uma base de cerâmica durável para um fácil

deslizamento e nosso sistema corta-pingos para evitar vazamentos. São três

maneiras fáceis de passar roupas cada vez mais rápido.

Rápida remoção de rugas

Até 2300 W* para esquentar rapidamente

O sistema de vapor de até 120 g acaba com os vincos mais difíceis

Saída de vapor de até 30 g/min para um desempenho consistente e contínuo

Base de cerâmica resistente para um deslizamento fácil

Fácil de passar

O sistema corta-pingos mantém as roupas sem manchas enquanto passa

Ponta de precisão tripla para controle e visibilidade ideais

Grande reservatório de água de 270 ml para passar mais roupas de uma só vez

Vapor vertical para passar roupas penduradas

Desempenho duradouro

Função Calc-clean deslizante para desempenho de vapor duradouro



Ferro a vapor RI2146/44

Destaques

Até 2300 W*

Fornece aquecimento rápido e desempenho

potente.

Sistema de vapor de até 120 g

Penetra a fundo no tecido para remover

facilmente os vincos mais difíceis.

Até 30 g/min*

Saída de vapor densa e consistente para

remover os amassados mais rápido.

Base de cerâmica

Nossa durável base de cerâmica desliza bem

em qualquer tipo de roupa. É antiaderente,

resistente a arranhões e fácil de limpar.

Sistema corta-pingos

Nosso sistema corta-pingos previne

vazamentos para evitar manchas de água.

Passe roupas com segurança em qualquer

temperatura.

Ponta de precisão tripla

A ponta é precisa de 3 maneiras. É fina, tem

salva-botões e um bico com design fino.

Nossa ponta de precisão tripla facilita o

alcance mesmo das áreas mais difíceis, como

ao redor dos botões ou entre as pregas.

Reservatório de água de 270 ml

Reabastecimento menos frequente devido ao

grande reservatório de água de 270 ml para

você passar mais roupas de uma só vez

Vapor vertical

A função de vapor vertical permite arejar peças

de roupa direto no cabide e remover vincos de

cortinas penduradas. Não há necessidade da

tábua de passar roupa.

Função Calc-clean deslizante integrada

Este ferro utiliza água da torneira comum. A

Calc-clean é uma função de limpeza integrada

para remover o acúmulo de cálcio ou de

impurezas e manter o máximo de

desempenho.
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Especificações

Rápida remoção de rugas

Vapor constante: Até 30 g/min*

Lig/Desl: Até 2300 W*

Vapor extra: 120g

Fácil de usar

Nome da base: Cerâmico

Capacidade do reservatório de água: 270 ml

Comprimento do cabo de energia: 1,9 m

Gerencie o filtro

Remoção de impurezas e limpeza: Função

Calc-clean deslizante integrada

Eficiência sustentável

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

 

* Para a versão 127 V: 1400 W de potência, vapor

constante de até 15 g/min
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