
Ατμοσίδερο

EasySpeed Advanced

  2400 W

Βολή ατμού 180 γρ.

40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

Κεραμική πλάκα

 

GC2676/20

Πιο γρήγορα, από την αρχή ως το τέλος
Επιταχύνει το σιδέρωμα με 5 τρόπους

Κάνει το σιδέρωμα γρηγορότερο, από την αρχή έως το τέλος: γρήγορη προθέρμανση, πολύ

μεγάλο άνοιγμα νερού XL, ισχυρές ριπές ατμού για την αφαίρεση των δύσκολων τσακίσεων,

ανθεκτική κεραμική πλάκα για γρήγορη ολίσθηση και σύστημα διακοπής σταξίματος. Αυτά τα

χαρακτηριστικά επιταχύνουν το σιδέρωμά σας.

Γρήγορο σιδέρωμα

2400 W για γρήγορη προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα

Η βολή ατμού έως 180 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος νερού XL για γρήγορο γέμισμα και άδειασμα

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Εύκολο σιδέρωμα

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο

Ανθεκτική κεραμική πλάκα για εύκολη ολίσθηση

Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Εύκολη τύλιξη καλωδίου με κλιπ για γρήγορη και πρακτική αποθήκευση

Απόδοση μεγάλης διάρκειας

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για μεγάλης διάρκειας απόδοση ατμού



Ατμοσίδερο GC2676/20

Χαρακτηριστικά

2400 W για γρήγορη θέρμανση

Γρήγορη προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα για να

ξεκινάτε και γρήγορα το σιδέρωμα.

Βολή ατμού έως 180 γρ.

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση

των επίμονων τσακίσεων.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Ανθεκτική και σταθερή παροχή ατμού για την

αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος νερού XL

To εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος νερού,

επιταχύνει το γέμισμα και το άδειασμα.

Άκρο τριπλής ακρίβειας

Το άκρο της πλάκας είναι ακριβές με 3 τρόπους. Έχει

μια μυτερή άκρη, ειδική εσοχή για κουμπιά και μύτη

με κομψή σχεδίαση. Το άκρο τριπλής ακρίβειας σας

βοηθά να σιδερώσετε ακόμη και τα πιο δύσκολα

σημεία, όπως κουμπιά και πιέτες.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα, αν το αφήσετε

ακίνητο. Αν παραμείνει στη βάση του,

απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 λεπτά. Σε

οριζόντια θέση, αν παραμείνει ακίνητο για 30

δευτερόλεπτα, σβήνει.

Κεραμική πλάκα

Η ανθεκτική κεραμική πλάκα γλιστράει άψογα σε όλα

τα υφάσματα που σιδερώνονται. Είναι αντικολλητική,

ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Το σύστημα διακοπής σταξίματος εμποδίζει τις

διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από

σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε

κάθε θερμοκρασία.

Δοχείο νερού 300ml

Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στη μεγάλη

δεξαμενή νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε

περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.

Τύλιξη καλωδίου με κλιπ

Το καλώδιο τυλίγεται εύκολα γύρω από τη βάση του

σίδερου και παραμένει στη θέση του με ένα κλιπ για

πρακτική αποθήκευση.
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Προδιαγραφές

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Βολή ατμού: 180 ζ

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Ψεκασμός νερού

Χρόνος θέρμανσης: 30 δευτ.

Εύκολη χρήση

Ονομασία πλάκας: Κεραμικό

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

καλωδίου 360 μοιρών

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 ιγ

Άκρο ατμού ακριβείας

Χρήση και με νερό βρύσης

Διακοπή σταξίματος

Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

Αυτόματη διακοπή

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Αυτοκαθαρισμός

Αποθήκευση

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου

Μέγεθος και βάρος

Βάρος σίδερου: 1,150 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
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