Gőzölős vasaló
EasySpeed
Advanced
2300 W
170 g gőzlövet
35 g/perc folyamatos
gőzkibocsátás
Kerámia vasalótalp

Gyorsabb használat az elejétől a végéig
5 módon teszi gyorsabbá a vasalást

GC2670/20

Tegye gyorsabbá a vasalást rögtön az elejétől egészen a végéig: gyors felfűtés, XL
méretű vízbetöltő nyílás, erőteljes gőzlövet a makacs gyűrődések ellen, tartós
kerámia vasalótalp a gyors sikláshoz, cseppzáró rendszer. Ez az öt módszer
gyorsabbá teszi a vasalást.
Gyors vasalás
2300 W teljesítmény a félperces gyors felmelegedésért
Akár 170 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen
Akár 35 g/perc gőzkibocsátás az erős, tartós teljesítményhez
Extra nagy vízbemenet a gyors feltöltésért és ürítésért
Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében
Egyszerű vasalás
Tartós kerámia vasalótalp a könnyed siklásért
A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián
Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni
Könnyű kábelfelcsévélés csipesszel, a könnyű, rendezett tárolás érdekében
Hosszan tartó működés
Vízkőmentesítő csúszka a hosszan tartó gőzteljesítmény érdekében

Gőzölős vasaló
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Fénypontok
2300 W, hogy gyorsan felmelegedjen

Hármas precíziós vasalóorr

300 ml-es víztartály

30 másodperc alatt, nagyon gyorsan
felmelegszik, így szinte azonnal nekifoghat.

A vasalóorr hármas precizitását a hegyes
végződés, a gombok körülvasalását segítő
mélyedés, valamint az orr keskeny kialakítása
biztosítja. A hármas precíziós vasalóorr segít
abban, hogy még a legnehezebben vasalható
részek, például a gombok környéke és a redők
se okozzanak gondot.

A nagyméretű, 300 ml-es víztartálynak
köszönhetően ritkább utántöltés szükséges, így
több ruhát vasalhat ki megszakítás nélkül.

Akár 170 grammos gőzlövet

Kábelfelcsévélés csipesszel

Kerámia vasalótalp

Mélyebben behatol a textíliába, hogy
egyszerűbben eltávolítsa a makacs
gyűrődéseket.

A kábel könnyen felcsavarható a vasaló talpa
köré, ahol csipesszel rögzíthető a rendezett
tárolás érdekében.

Akár 35 g/perces gőzkibocsátás
Tartós kerámia vasalótalpunk remekül siklik
minden vasalható ruhaneműn.
Tapadásmentes, karcmentes és könnyen
tisztítható.

Beépített vízkőmentesítő csúszka

Cseppzáró rendszer

Akár 35 g/perc gőzkibocsátás az erős és tartós
teljesítményhez

Ez a vasaló normál csapvízzel működik. A
vízkőmentesítő funkció egy beépített tisztító
funkció a kalciumlerakódás vagy vízkő
eltávolítására és a csúcsteljesítmény
fenntartására.

XL méretű töltőnyílás

Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a
szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta
foltosodás – és bármilyen hőmérsékleten
magabiztosan vasalhat.

A víztartály megtöltésére szolgáló extra nagy
nyílás meggyorsítja az újratöltést és az ürítést.

Gőzölős vasaló
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Műszaki adatok
Gyors gyűrődéseltávolítás
Folyamatos gőzkibocsátás: 35 g/perc
Energiaellátás: 2300 W
Gőzlövet: 170 g
Változtatható gőzölési szintek
Függőleges gőzölés
Vízpermet
Egyszerű használat
Vasalótalp neve: Kerámia
Víztartály űrtartalma: 300 ml
Szabadságot nyújtó vezetékkezelés
(forgatható): 360 fokos szabadságot nyújtó
vezetékkezelés

Hálózati kábel hossza: 2 m
Precíziós gőzölős vasalóorr
Csapvízzel is használható
Cseppzáró rendszer
Nagyméretű töltőnyílás

Méret és súly
Vasaló súlya: 1,150 kg

Vízkőmentesítés
Vízkőmentesítés és tisztítás: Öntisztító

Zöld hatékonyság
Energiatakarékos üzemmód
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított
papír

Tárolás
Vezetéktárolás: Kábelcsipesz
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Garancia
2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok
Melegítési idő: 30 mp.

