
WAPORE FAST
Vaporizador portátil



Ajuda a desamassar e 
higienizar em poucos 
minutos. Remova aquele 
amassadinho com 
praticidade!

Vaporizador portátil
WAP WAPORE FAST



Seu reservatório de 
capacidade de até
200 ml de água possui 
aquecimento rápido em 
até 25 segundos! 

Poderoso vapor

Seu poderoso vapor de 
160ºC é capaz de 
higienizar seus tecidos de 
roupas, estofados, cama, 
mesa e banho. 

ATENÇÃO
Este produto deve ser 
utilizado na VERTICAL.



Higienize suas roupas com facilidade

Auxilia a desamassar suas roupas ainda no cabide e as 
deixa super-higienizadas e prontas na hora que 

precisar. O WAP WAPORE FAST é indicado para tirar 
aquele amassadinho de última hora, mas ele não 

substitui o ferro de passar!

Alta performance
1000 W de potência aliada a alta performance e baixo 

consumo de energia.

Higienize seus utensílios

Com o seu super vapor, você pode higienizar suas 
roupas e tecidos. Proporcionando mais facilidade e 

autonomia para cuidar da sua saúde e da sua família.



Modelo portátil

Com design compacto, é o 
modelo ideal para quem 
precisa viajar.

O WAP WAPORE FAST 
cabe dentro da bolsa, e 
pode ser utilizado em 
qualquer lugar e a qualquer 
momento.



COPO

MEDIDOR

ESCOVA PARA

TECIDOS 
DELICADOS 
E REMOÇÃO 
DE PELOS

RESERVATÓRIO 
REMOVÍVEL DE

200 ml

Acessórios 
que facilitam
a higienização.



O equipamento conta com escova 
exclusiva desenvolvida especificamente 

para auxilia na remoção de pelos dos pets 
presente nas roupas e tecidos.

Remoção de pelos
de pets

Curta seu pet sem 
medo dos pelos!



Conteúdo da Embalagem

1 Vaporizador Portátil WAP WAPORE FAST

1 Copo medidor

1 Escova para tecidos delicados e remoção de 
pelos

Especificações

Potência: 1000 W

Peso Líquido: 0,9 Kg

Dimensão: 11 cm x 14,5 cm x 28,5 cm

Componentes

Gatilho liga/desliga do vapor

Saídas de vapor

Reservatório de água de 200 ml

Trava de liberação do reservatório de água

Luz indicadora de aquecimento



Auxilie a desamassar e higienize 
suas roupas e tecidos com o

VAPORIZADOR PORTÁTIL

WAP WAPORE FAST




