
Napařovací žehlička

EasySpeed
Advanced

 
2300 W

Parní ráz 170 g

Trvalý výstup páry 35 g/min

Keramická žehlicí plocha

 

GC2670/20

Rychlejší od začátku do konce
Urychluje žehlení 5 způsoby

Urychluje žehlení od začátku do konce: rychlý ohřev, XL plnící otvor na vodu,

výkonné parní rázy, které si poradí se záhyby, odolná keramická žehlicí plocha pro

rychlé klouzání a systém zabraňující odkapávání. Pět způsobů, jak urychlit žehlení.

Rychlé žehlení

2 300 W pro rychlý ohřev během 30 sekund

Parní ráz až 170 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Trvalý výstup páry až 35 g/min pro kvalitní a spolehlivý výkon

Mimořádně velký otvor na vodu umožňuje rychlejší plnění a vyprazdňování

Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost

Snadné žehlení

Odolná keramická žehlicí plocha umožňuje snadné klouzání

Systém Drip-stop chrání oblečení před skvrnami při žehlení

Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu

Snadné sbalení kabelu se sponou pro rychlé a úhledné skladování

Dlouhodobý výkon

Přepínač funkce Calc clean pro dlouhodobý výkon páry



Napařovací žehlička GC2670/20

Přednosti

Výkon 2 300 W pro rychlé nahřátí

Poskytuje rychlý ohřev během 30 sekund pro

rychlé zapnutí.

Parní ráz až 170 g

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění

nepoddajných záhybů

Výstup páry až 35 g/min

Trvalý výstup páry až 35 g/min pro kvalitní

a spolehlivý výkon

Mimořádně velký plnicí otvor na vodu

Díky mimořádně velkému otvoru pro plnění

nádržky na vodu je doplňování

a vyprazdňování hračka.

Špička Triple Precision

Špička je přesná 3 způsoby. Má ostrou špičku,

drážku na knoflíky a štíhlý design. Špička Triple

Precision vám pomůže zvládnout

i nejobtížnějších oblasti, jako například

knoflíky nebo záhyby.

Keramická žehlicí plocha

Naše odolná keramická žehlicí plocha hladce

klouže na každém žehlitelném oděvu. Je

nepřilnavá, odolná proti poškrábání a snadno

se udržuje čistá.

Systém zabraňující odkapávání

Systém Drip-stop zabraňuje úniku tekutiny

z žehličky, aby nevznikaly skvrny způsobené

kapkami vody a vy jste mohli žehlit s důvěrou

při jakékoli teplotě.

300ml nádržka na vodu

Méně doplňování díky velké 300ml nádržce na

vodu. Takže můžete vyžehlit více oděvů

najednou.

Sbalení kabelu se sponou

Kabel lze snadno omotat kolem základny

žehličky a přichytit pomocí spony pro úhledné

skladování.

Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean

Tato žehlička využívá běžnou vodu z kohoutku.

Funkce Calc Clean je vestavěná funkce čištění

umožňující odstranění nánosů vápníku nebo

vodního kamene a zachování špičkového

výkonu.

 



Napařovací žehlička GC2670/20

Specifikace

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: 35 g/min

Spotřeba: 2300 W

Parní ráz: 170 g

Různé úrovně páry: Ano

Vertikální parní ráz: Ano

Kropení: Ano

Snadné použití

Název žehlicí plochy: Keramická

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 360°

Délka napájecího kabelu: 2 m

Napařovací špička Precision: Ano

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Drip stop: Ano

Mimořádně velký plnicí otvor: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění:

Automatické čištění

Úložiště

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu

Velikost a hmotnost

Hmotnost žehličky: 1,150 kg

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Energetická účinnost

Režim úspory energie: Ano

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Doba ohřevu: 30 sekund
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