
Fier de călcat cu
abur

1700 series

GC1705

Rapid şi eficient - garantat
Talpă proiectată pentru rapiditate

Puteţi face mult mai multe în viaţă pe lângă îndeplinirea sarcinilor gospodăreşti, aşa că vă doriţi să le terminaţi

cât mai repede pe acestea din urmă. Cu vârful proiectat special, orificiile pentru abur şi talpa cu alunecare

uşoară, acest fier de călcat este proiectat pentru viteză.

Călcare confortabilă

Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare, de 180 ml

Un pulverizator fin umezeşte egal materialul

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu până la 17 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpă din aluminiu pentru alunecare uşoară pe orice tip de material

Durată mai lungă de viaţă

Funcţie CalcClean pentru protejarea fierului de formarea calcarului

Performanţe deosebite

1400 Watt asigură producerea constantă şi puternică a aburului



Fier de călcat cu abur GC1705/01

Repere Specificaţii

Jet de abur de până la 17 g/min

Jet de abur continuu până la 17 g/min pentru o

mai bună îndepărtare a cutelor.

Vârf ascuţit

Vârful unic ascuţit vă permite să călcaţi şi cel

mai greu accesibile zone.

 

Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Libertate a firului la 180

de grade

Lungime cablu: 1,8

Sigur de utilizat: Depăşeşte standardele

internaţionale de testare la şocuri

Utilizare cu apă de la robinet

Capacitate rezervor de apă: 180

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 17 gr/min

ajunge în zone dificile: Vârf ascuţit

Talpă: Model optim de orificii

Pulverizator

Uşor de utilizat

Control: Led temperatură gata, Mai multe

setări pentru abur

Încălzire rapidă

ajunge în zone dificile: Crestătură pentru

nasturi

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50-60

Alimentare: 1400

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 26,1 x 11,5 x 13,6

Greutate produs: 1,06
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