
 

Bezdrôtová
naparovacia žehlička

Easyspeed plus
cordless

 
Naparovanie 35 g/min;150 g
zosil. para

Keramická žehliaca plocha

Bezp. vyp. a ochr. proti vod.
kameňu

2400 wattov

 

GC2088/30

Rýchlejšie bezdrôtové žehlenie

- od začiatku až do konca

S nabíjacou základňou SmartCharging a svetelnou spätnou väzbou

Rýchlejšie nastavenie

Výkon až 2400 W na rýchlejšie zahriatie

Žehlička s inteligentnou kontrolkou

Rýchlejšie žehlenie

Nepretržitá para až do 35 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Nabíjacia základňa nabije žehličku za menej ako 6 sekúnd

Keramická žehliaca plocha pre hladšie kĺzanie

Rýchlejšie odloženie

Navíjač kábla pre jednoduché odkladanie kábla

Stabilné uloženie žehličky po skončení žehlenia zabezpečuje aj jej zaistenie a

prenášanie aj so základňou.
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Hlavné prvky

Rýchle zahriatie

Výkon až 2400 W na rýchlejšie zahriatie

Inteligentná kontrolka

Inteligentná kontrolka stavu neustále

signalizuje stav žehličky.

Až 35 g/min. pary

Nepretržitá para až do 35 g/min pre lepšie

vyžehlenie záhybov.

Zosiln. para až 150 g

Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní

jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Kompaktná inteligentná nabíjacia základňa

Kompaktná inteligentná nabíjacia základňa

umožňuje bezdrôtové používanie naparovacej

žehličky. Vychutnajte si absolútnu slobodu

pohybu bez zmeny spôsobu žehlenia: žehlička

sa nabije na kompaktnej inteligentnej

nabíjacej základni, kým upravíte tkaninu, ktorú

žehlíte. Aby sa zaručilo nepretržité

naparovanie, na inteligentnej nabíjacej stanici

sa rozsvieti žltá kontrolka, keď je žehličku

potrebné nabiť. Úplné nabitie potrvá menej ako

6 sekúnd. Modré svetlo zas znamená, že

žehlička je pripravená na použitie.

Keramická žehliaca plocha

Keramická žehliaca plocha je odolná voči

poškriabaniu, hladko a jednoducho sa kĺže

a ľahko čistí.

Jednoduché odkladanie

Kábel sa môže natočiť okolo podstavca, aby sa

zariadenie dalo jednoducho uskladniť.

Zaistenie pri prenášaní

Bezpečné odloženie po skončení žehlenia na

základni. Kábel je možné omotať okolo tela

základne, aby sa zariadenie jednoduchšie

skladovalo.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Keramická, SteamGlide

Kontinuálny výstup pary: 35 g/min.

Zosilnená para: 150 g

Príkon: 2400 W

Kropenie

Variabilné nastavenie pary

Zvislé naparovanie

Jednoduché používanie

Odkladacie puzdro: Zaistenie pri prenášaní

Odkladanie kábla: Odkladací priestor na kábel

Inteligentná svetelná signalizácia

Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Automatické bezpečnostné vypnutie

Kapacita nádoby na vodu: 270 ml
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