
 

Bezdrátová
napařovací žehlička

Easyspeed plus
cordless

 
Napařování 35 g/min, parní ráz
150 g

Keramická žehlicí plocha

Automatické vypnutí +
odvápňování

2 400 W

 

GC2088/30

Rychlejší bezdrátové žehlení

– od začátku do konce

S kompaktní základnou SmartCharging a světelnou zpětnou vazbou

Rychlejší příprava

Příkon až 2 400 W pro kratší dobu ohřevu

Žehlení s indikátorem chytré světelné zpětné vazby

Rychlejší žehlení

Trvalý výstup páry až 35 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Parní ráz 150 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Nabíjecí základna nabije žehličku za méně než 6 sekund

Keramická žehlicí plocha pro lepší klouzání

Rychlejší skladování

Navíječ pro snadné uskladnění kabelu

Zámek pro přenášení pro stabilní ukládání po žehlení



Bezdrátová napařovací žehlička GC2088/30

Přednosti

Rychlejší ohřev

Příkon až 2 400 W pro kratší dobu ohřevu

Chytrá světelná zpětná vazba

Chytrá světelná zpětná vazba vždy ukazuje

stav žehličky.

Výstup páry až 35 g/min

Trvalý výstup páry až 35 g/min usnadňuje

odstraňování záhybů.

Parní ráz až 150 g

Díky parnímu rázu 150 g budete moci snadno

odstranit i nejodolnější záhyby.

Kompaktní chytrá nabíjecí základna

Kompaktní chytrá nabíjecí základna umožňuje

skvělý bezdrátový parní výkon. Vychutnejte si

dokonalou volnost pohybu, aniž byste měnili

způsob žehlení: žehlička se nabije na

kompaktní chytré nabíjecí základně, zatímco vy

si připravujete oděv. Pro zajištění stálého

parního výkonu ukazuje chytrá nabíjecí

základna prostřednictvím žluté kontrolky, že je

třeba žehličku dobít: plné nabití je hotovo za

méně než 6 sekund. Modrá kontrolka ukazuje,

že žehlička je připravená k použití.

Keramická žehlicí plocha

Keramická žehlicí plocha odolná proti

poškrábání, snadně klouzá a lehce se čistí.

Snadné ukládání

Kabel lze navinout kolem spodní části žehličky,

aby ji bylo možné snadno uložit.

Zámek pro přenášení

Bezpečné ukládání po žehlení na základně.

Kabel lze omotat kolem těla základny, takže se

pak přístroj snadno skladuje.



Bezdrátová napařovací žehlička GC2088/30

Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Keramická, Žehlicí plocha

SteamGlide

Plynulý výstup páry: 35 g/min

Parní ráz: 150 g

Spotřeba: 2 400 W

Rozprašovač: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Možnost uložení: Zámek pro přenášení

Úložný prostor pro kabel: Přihrádka pro uložení

kabelu

Inteligentní indikátor: Ano

Drip stop: Ano

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 270 ml
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