
Naparovacia
žehlička

2500 series

 

Dripstop

Double anti-calc

 
GC2520

Jednoduchá, rýchla a účinná
Dlhodobejší výkon pary

Pre vynikajúce výsledky chcete výkonnú paru a žehličku, ktorá to nikdy nevzdá. So zosilnením pary 90 g,

príkonom 2000 W pre nepretržite silnú paru a systémom Double Active Calc vám táto žehlička ponúka vynikajúci

pomer cena/výkon, ktorý pretrvá!

Vysoký výkon

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

Jednoducho odstraňuje záhyby

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach

Zosilnenie pary až 90 g/min. pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Dlhšia životnosť

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Pohodlné žehlenie

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu



Naparovacia žehlička GC2520/02

Hlavné prvky Technické údaje

2000 wattov

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny

výstup pary.

Zosilnenie pary až 90 g/min.

Zosilnenie pary až 90 g/min. pre tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Systém Double Active Calc

Systém Double Active Calc zabraňuje

usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom

tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na

odstraňovanie vodného kameňa.

 

Pohodlné žehlenie

Väčší komfort: Voľná napájacia šnúra s 360-

stupňovým otáčaním

Systém ochrany proti vodnému kameňu:

Systém Double Active Calc

Dĺžka kábla: 2 m

Bezpečné použitie: Prevyšuje medzinárodné

normy odolnosti pri páde

Použitie s vodou z vodovodu

Odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: Až 30 g/min.

prístup na nedostupné miesta: Zahrotená

špička

Kropenie

Zosilnená para: Až 90 g/min.

Zvislá para

Jednoduché používanie

Ovládanie: Indikácia primeranej teploty,

Variabilné nastavenie pary

Rýchle zahriatie

prístup na nedostupné miesta: Drážka na

gombíky

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha: Nelepivá žehliaca plocha

Technické špecifikácie

Frekvencia: 50-60

Príkon: 2000

Napätie: 220 - 240

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 29,5 x 11,6 x 19,5

Hmotnosť produktu: 1,2
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