
Fier de călcat cu
abur

EasySpeed Plus

 
2100 W

Jet de abur de 110 g

Abur continuu de 30 g/min.

Talpă ceramică

 

GC2145/20 Rapid, de la început până la sfârşit
Accelerează călcatul în 3 moduri

EasySpeed Plus grăbeşte călcatul cu jeturi puternice de abur pentru îndepărtarea

cutelor dificile, o talpă ceramică rezistentă pentru alunecare uşoară şi sistemul

nostru antipicurare pentru prevenirea scurgerilor. Acestea sunt trei modalităţi

uşoare de a face călcatul mai rapid.

Îndepărtare rapidă a cutelor

2100 W pentru încălzire rapidă

Jetul de abur de până la 110 g îndepărtează rapid cutele persistente

Debit de abur de până la 30 g/min. pentru performanţă continuă şi puternică

Talpă ceramică rezistentă pentru alunecare uşoară

Călcat uşor

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime

Rezervor de apă mare, de 270 ml, pentru a călca mai multe haine odată

Jet de abur vertical pentru călcare verticală

Performanţă de durată

Glisor pentru îndepărtarea calcarului pentru performanţă de lungă durată



Fier de călcat cu abur GC2145/20

Repere

2100 W pentru încălzire rapidă

Oferă încălzire rapidă şi performanţe deosebite.

Jet de abur de până la 110 g

Pătrunde mai adânc în ţesătură pentru a

îndepărta uşor cutele persistente.

Jet de abur de până la 30 g/min

Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai

bună îndepărtare a cutelor.

Talpă ceramică

Talpa noastră ceramică rezistentă alunecă bine

pe toate materialele care se pot călca. Este

neaderentă, rezistentă la zgârieturi şi uşor de

curăţat.

Sistem antipicurare

Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile

pentru a evita petele provocate de picături de

apă şi a călca cu încredere la orice

temperatură.

Vârf cu precizie triplă

Vârful este precis în 3 moduri. Dispune de un

vârf ascuţit, un canal pentru nasturi şi un cap

cu design elegant. Vârful cu triplă precizie îţi

permite accesul chiar şi la porţiunile dificil de

călcat, cum ar fi în jurul nasturilor sau între

pliuri.

Rezervor de apă de 270 ml

Reumplere mai rară datorită rezervorului mare

de apă, de 270 ml, astfel încât poţi călca mai

multe haine odată

Jet de abur vertical

Funcţia de călcat cu jet de abur vertical îţi

permite să reîmprospătezi hainele direct pe

umeraş şi să îndepărtezi cutele de pe perdele

când sunt agăţate. Nu îţi trebuie o masă de

călcat.

Glisor încorporat pentru îndepărtarea

calcarului

Acest fier de călcat funcţionează cu apă de la

robinet. Calc-clean este o funcţie încorporată

de curăţare care elimină acumularea de calciu

sau calcar şi menţine performanţe de vârf.



Fier de călcat cu abur GC2145/20

Specificaţii

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 30 g/min

Alimentare: 2100 W

Jet de abur: 110 g

Uşor de utilizat

Nume talpă: Ceramic

Capacitate rezervor de apă: 270 ml

Lungime cablu de alimentare: 1,9 m

Gestionarea calcarului

Decalcifiere şi curăţare: Glisor încorporat

pentru îndepărtarea calcarului

Eficienţă ecologică

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Design

Culoare: Albastru
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