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Golden Dynaglide

 
GC1815

Garantált gyorsaság és hatékonyság
Áramvonalas vasalótalp

Az élet sokkal többet tartogat, mint a mindennapi házimunka, így érthető, ha minél gyorsabban le szeretné

tudni. A hegyes vasalóorr, az egyedülálló módon kifejlesztett gőznyílások és a könnyedén sikló vasalótalp

segítségével a gyors vasalás valóban megoldható ezzel a minőségi vasalóval.

Kényelmes vasalás

Az extra méretű, 180 ml-es víztartálynak köszönhetően ritkább utántöltés szükséges

A finom vízpermet egyenletesen nedvesíti az anyagot

A vasaló csapvízzel használható

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Akár 22 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Függőleges irányú gőz a felfüggesztett textíliák gyűrődéseinek eltávolításához

Minden textílián könnyedén siklik

Golden Dynaglide vasalótalp: kiváló siklás

Hosszabb élettartam

A vízkőmentesítés megvédi a vasalót a kellemetlen lerakódástól

Meggyőző teljesítmény

Az 1700 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít



Gőzölős vasaló GC1815/02

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 22 g/perces gőzölés

Akár 22 gramm/perc folyamatos gőz a

gyűrődések tökéletesebb eltávolításához.

Golden Dynaglide vasalótalp

A karcmentes Golden Dynaglide vasalótalp

minden anyagon kiválóan siklik.

Gőzlövet

Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed

eltávolításához.

 

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: 180 fokos szabadságot

nyújtó vezetékkezelés

Vízkőmentesítő rendszer: Vízkőmentesítés

Vezetékhossz: 1,8

Biztonságos használat: Maximálisan kielégíti

az ütésállóságra vonatkozó nemzetközi

szabványokban foglaltakat

Csapvízzel is használható: Van

Víztartály űrtartalma: 180

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 22 g/perc

a nehezen elérhető helyekhez is: Hegyes

vasalóorr

Vasalótalp: Optimálisan elhelyezett nyílások

Vízpermet: Van

Egyszerű használat

Vezérlés: Hőmérséklet üzemkész jelzőfény,

Változtatható gőzbeállítás

Gyors felmelegedés: Van

a nehezen elérhető helyekhez is: Gombok

körülvasalását segítő mélyedés

Műszaki adatok

Frekvencia: 50-60

Tápellátás: 1700

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Termék tömege: 1,06
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