
 

Snoerloos
stoomstrijkijzer

Easyspeed plus
cordless

 
35 g/min. stoom; stoomstoot
van 150 g

Keramische zoolplaat

Antikalk-

2400 watt

 

GC2086/30 Sneller snoerloos strijken,

van begin tot eind

Met het compacte SmartCharging-oplaadstation en informatielampjes

Sneller klaar voor gebruik

Vermogen tot 2400 W voor snellere opwarmtijd

Strijkijzer met intelligent indicatorlampje

Sneller strijken

Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Het oplaadstation laadt het strijkijzer in minder dan 6 seconden op

Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties

Sneller opbergen

Snoerwikkelaar voor het gemakkelijk opslaan van het snoer

Vergrendel het strijkijzer om het veilig op te bergen na het strijken



Snoerloos stoomstrijkijzer GC2086/30

Kenmerken

Snel opgewarmd

Vermogen tot 2400 W voor snellere opwarmtijd

Intelligent lampje

Intelligent lampje geeft de status van het

strijkijzer op elk moment weer.

Tot 35 g/min. stoom

Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere

strijkresultaten.

Stoomstoot tot 150 g

Met de stoomstoot van 150 g van het strijkijzer

kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken

probleemloos verwijderen.

Compact slim oplaadstation

Het compacte slimme oplaadstation maakt

snoerloos strijken mogelijk. Beleef de ultieme

bewegingsvrijheid en strijk als vanouds. Het

strijkijzer laadt vanzelf op in het compacte

slimme oplaadstation terwijl u een kledingstuk

op de strijkplank plaatst. Voor constante

stoomprestaties geeft het slimme

oplaadstation met een geel lampje aan dat het

strijkijzer wordt opgeladen en dat duurt

maximaal 6 seconden. Het blauwe lampje

geeft aan dat het strijkijzer klaar is voor

gebruik.

Keramische zoolplaat

Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt

soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Eenvoudig opbergen

Het snoer kan om de hielsteun worden

gewikkeld, zodat u het apparaat eenvoudig

kunt opbergen.

Draagvergrendeling

Na het strijken veilig opbergen op de voet. Het

snoer kan rond de behuizing van de voet

worden gewikkeld, zodat u het apparaat

eenvoudig kunt opbergen.



Snoerloos stoomstrijkijzer GC2086/30

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: Keramiek, SteamGlide

Continue stoomproductie: 35 g/min

Stoomstoot: 150 g

Vermogen: 2400 W

Spray

Variabele stoominstellingen

Verticaal stomen

Gebruiksvriendelijk

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Intelligent lampje

Druppelstop

Capaciteit waterreservoir: 270 ml
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