
 

Vezeték nélküli
gőzölős vasaló

Easyspeed plus
cordless

 
35g/perces gőzölés, 150g-os
gőzlövet

Kerámia vasalótalp

Automata kikapcsolás +
Vízkőmentesítés

2400 W

 

GC2088/30

Gyorsabb vezeték nélküli vasalás,

elejétől a végéig

Kompakt SmartCharging vasalóalappal és fény-visszajelzéssel

Gyorsabb beállítás

Akár 2400 W teljesítmény a gyorsabb felmelegedési idő érdekében

Vasaló intelligens jelzőfénnyel

Gyorsabb vasalás

Akár 35 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

150 grammos gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

A töltőalap kevesebb mint 6 másodperc alatt feltölti a vasalót

Kerámia vasalótalp a jobb siklási teljesítményért

Gyorsabban elrakható

Vezetékfelcsévélő a vezeték egyszerű tárolásához

A stabil tárolás érdekében vasalás után azonnal rögzítheti és elteheti a vasalót



Vezeték nélküli gőzölős vasaló GC2088/30

Fénypontok

Gyors felmelegedés

Akár 2400 W teljesítmény a gyorsabb

felmelegedési idő érdekében

Okos jelzőfény

Az intelligens jelzőfény folyamatosan jelzi a

vasaló aktuális állapotát.

Akár 35 g/perces gőzkibocsátás

Akár 35 gramm/perc folyamatos gőz a

gyűrődések tökéletesebb eltávolításához.

Akár 150 grammos gőzlövet

A vasaló 150 g-os gőzlövetével a

legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen

eltüntethetők.

Kompakt, intelligens töltőalap

A kompakt kialakítású Intelligens töltőalap

kiváló gőzteljesítményt tesz lehetővé. Élvezze

az egyedülálló mozgásszabadságot anélkül,

hogy megváltoztatná vasalási szokását: a

vasaló magától feltöltődik a kompakt

intelligens töltőalapról, amíg Ön elrendezi a

ruhát. A folyamatos gőzteljesítmény biztosítása

érdekében a töltőalap sárga fénnyel jelzi, ha a

vasalót újra kell tölteni, és biztosítja, hogy a

vasaló kevesebb mint 6 másodperc alatt

teljesen feltöltődjön. A kék fény azt jelzi, hogy

a vasaló használatra kész.

Kerámia vasalótalp

A kerámia vasalótalp karcálló, jól siklik, és

egyszerű a tisztítása.

Egyszerű tárolhatóság

A kábel feltekerhető a tartórészre, így a

készülék egyszerűen tárolható.

Hordzár

A bázisállomáson biztonságosan tárolható a

vasaló. A kábel feltekerhető a bázisra, így

egyszerűen tárolható a készülék.
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Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: Kerámia, SteamGlide

Folyamatos gőzkibocsátás: 35 g/perc

Gőzlövet: 150 g

Energiaellátás: 2400 W

Vízpermet

Változtatható gőzbeállítás

Függőleges gőzölés

Egyszerű használat

Tárolási megoldás: Hordzár

Vezetéktárolás: Kábeltároló rekesz

Intelligens jelzőfény

Cseppzáró rendszer

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Víztartály űrtartalma: 270 ml
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