
Σίδερο ατμού

1700 series

 

Golden Dynaglide

 
GC1815

Γρήγορο και αποδοτικό - εγγυημένα
Διαμορφωμένη πλάκα ταχύτητας

Υπάρχουν τόσα πράγματα στη ζωή πέρα από τα βάσανα του νοικοκυριού και έτσι θέλετε να τελειώνετε το συντομότερο δυνατό.

Με το ειδικό αιχμηρό άκρο του, τις μοναδικά σχεδιασμένες οπές ατμού και την πλάκα που γλιστράει εύκολα, αυτό το σίδερο

ποιότητας έχει κατασκευαστεί απλά για την ταχύτητα.

Άνετο σιδέρωμα

Λιγότερα συχνό γέμισμα χάρη στη μεγάλη δεξαμενή νερού 180 ml

Μια λεπτή δέσμη νερού νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 22 γρ./λεπτό για αποτελ. αφαίρεση των τσακίσεων

Βολή ατμού για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Πλάκα Golden Dynaglide για άψογη ολίσθηση

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Ισχυρή απόδοση

Η ισχύς των 1700 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού



Σίδερο ατμού GC1815/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Παροχή ατμού έως 22 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 22 γρ./λεπτό για

αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Πλάκα Golden Dynaglide

Πλάκα Golden Dynaglide για άψογη ολίσθηση σε όλα

τα υφάσματα, ανθεκτική στις γρατζουνιές.

Βολή ατμού

Βολή ατμού για εύκολη αφαίρεση των επίμονων

τσακίσεων.

 

Άνετο σιδέρωμα

Περιστροφή 180 μοιρών: Προσφέρει ελευθερία

κινήσεων κατά το σιδέρωμα

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό

βρύσης

Μακρύ καλώδιο για μέγιστη ευκολία: 1,8 m

Ασφαλές σιδέρωμα

Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου σε

περίπτωση πτώσης

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή

παροχή ατμού: 1700 W

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις: 26,1 x 11,5 x 13,6 εκ.

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ρεύμα: 1700 W

Τάση: 220 V

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:

180 ml

Βάρος: 1,06 κ.

Πλήρης έλεγχος

Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας: Υποδεικνύει πότε

η συσκευή φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού ανάλογα με το ρούχο

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη

αφαίρεση των τσακίσεων: 22 γρ./λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει

ομοιόμορφα το ύφασμα

Ειδικά σχεδιασμένες οπές ατμού για τη βέλτιστη ροή

ατμού

Μυτερή άκρη: Για σιδέρωμα των δύσκολων σημείων

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

Ειδική εσοχή: Επιταχύνει τη διαδικασία του

σιδερώματος κοντά στα κουμπιά και στις ραφές

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λειτουργία Calc-clean: Για αποφυγή συσσώρευσης

αλάτων
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