Парна ютия
1700 series
Golden Dynaglide
GC1815

Бърза и ефикасна - гарантирано
Гладеща плоча с усещане за скорост
Животът е много повече от домакинската работа и затова точно нея искате да свършите колкото може по-бързо. Със
специалния си изострен връх, уникално конструираните отвори за парата и гладко гладещата повърхност, тази
висококачествена ютия е просто направена за скорост.
Удобно гладене
По-рядко пълнене с големия резервоар за вода от 180 мл
Финият спрей намокря тъканта равномерно
Ютията е подходяща за използване с вода от чешмата
Лесно отстранява гънките
Продължително пароподаване до 22 г/мин. за по-добро премахване на гънки
Парен удар за лесно премахване на упорити гънки
Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи тъкани
Лесно гладене на всякакви тъкани
Гладеща повърхност Golden Dynaglide за отлично гладене
По-дълъг живот
Функция Calc-Clean за предпазване на ютията от натрупване на накип
Забележително изпълнение
Мощността 1700 W позволява постоянен силен поток на парата
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Акценти

Спецификации

Пара до 22 г/мин.

Парен удар

Удобно гладене
Допълнително удобство: 180 градуса свобода на
кабела
Управление на защитата срещу накип: Calc-Clean
Дължина на шнура: 1,8 м
Безопасна употреба: Превишава международните
стандарти за устойчивост на изпускане
Подходяща за чешмяна вода
Вместимост на резервоара за вода: 180

Непрекъсната пара до 22 г/мин. за по-добро
премахване на гънки.

Парен удар за лесно премахване на упорити гънки.

Премахване на гънки
Непрекъсната пара: До 22 г/мин
достигане до трудни места: Изострен връх
Гладеща повърхност: Оптимално разположение на
отворите
Пръскане

Гладеща повърхност Golden Dynaglide
Гладеща повърхност Golden Dynaglide за отлично
гладене на всякакви тъкани и устойчивост на
издраскване.

Лесна употреба
Управление: Температурен индикатор за готовност,
Променливи настройки за парата
Бързо загряване
достигане до трудни места: Жлеб за гладене около
копчета
Технически спецификации
Честота: 50-60
Мощност: 1700
Напрежение: 220 - 240
Тегло и размери
Размери на изделието: 26,1 x 11,5 x 13,6
Тегло на изделието: 1,06
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