
 

Bezprzewodowe
żelazko parowe

Easyspeed plus
cordless

 
Strumień pary 35 g/min,
uderzenie 150 g

Stopa ceramiczna

System antywapienny

2400 W

 

GC2086/30 Wygodne i szybkie prasowanie

bezprzewodowe

Z kompaktową, inteligentną podstawą ładującą i wskaźnikami świetlnymi

Szybsza konfiguracja

Moc do 2400 W umożliwia szybkie nagrzewanie

Żelazko z inteligentnym wskaźnikiem świetlnym

Szybsze prasowanie

Ciągły strumień pary do 35 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary (150 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Podstawa ładująca ładuje żelazko w mniej niż 6 sekund

Ceramiczna stopa zapewnia lepszy poślizg

Łatwiejsze przechowywanie

Uchwyt do nawijania przewodu sieciowego

Blokada i możliwość przenoszenia umożliwia bezpieczne przechowywanie po

zakończeniu prasowania



Bezprzewodowe żelazko parowe GC2086/30

Zalety

Szybkie nagrzewanie

Moc do 2400 W umożliwia szybkie

nagrzewanie

Inteligentny wskaźnik świetlny

Inteligentny wskaźnik świetlny przez cały czas

informuje o stanie żelazka.

Strumień pary do 35 g/min

Ciągły strumień pary do 35 g/min ułatwia

rozprasowywanie zagnieceń.

Silne uderzenie pary do 150 g

Silne uderzenie pary (150 g) pozwala łatwo

rozprasować najbardziej oporne zagniecenia.

Kompaktowa, inteligentna podstawa ładująca

Kompaktowa, inteligentna podstawa ładująca

umożliwia bezprzewodowe działanie i

zapewnia silny strumień pary. Ciesz się

nieskrepowaną swobodą ruchów, nie

zmieniając swoich nawyków prasowania —

żelazko ładuje się na kompaktowej,

inteligentnej podstawie ładującej, gdy

układasz ubranie do prasowania. Aby

zapewnić nieprzerwany strumień pary,

inteligentna podstawa ładująca za pomocą

żółtego światła poinformuje o konieczności

ponownego naładowania żelazka i w pełni

naładuje żelazko w mniej niż 6 sekund.

Niebieskie światło informuje o tym, że żelazko

jest gotowe do użycia.

Stopa ceramiczna

Ceramiczna stopa jest odporna na zarysowania

i łatwa w czyszczeniu oraz zapewnia lepszy

poślizg.

Łatwe przechowywanie

Przewód sieciowy może być nawijany na

podstawę, aby ułatwić przechowywanie

urządzenia.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Bezpieczne przechowywanie na podstawie po

zakończeniu prasowania. Przewód można

owinąć wokół korpusu podstawy, co ułatwia

przechowywanie.



Bezprzewodowe żelazko parowe GC2086/30

Dane techniczne

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Ceramiczna, Stopa SteamGlide

Stała dystrybucja pary: 35 g/min

Silne uderzenie pary: 150 g

Moc: 2400 W

Spryskiwacz

Regulowane wytwarzanie pary

Pionowy strumień pary

Wygodne użytkowanie

System przechowywania: Zabezpieczenie na

czas przenoszenia

Schowek na przewód: Schowek na przewód

zasilający

Inteligentny wskaźnik świetlny

Blokada kapania

Pojemność zbiornika wody: 270 ml
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