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Tosi tehokas

190 g:n lisähöyry

40 g/min, jatkuva
höyryntuottokyky

Keraaminen pohja

 

GC2678/30

Nopeampi alusta alkaen
Viisi silittämistä nopeuttavaa ominaisuutta

Tee silittämisestä nopeampaa alusta alkaen: nopea lämpeneminen, suuri

vesisäiliön aukko, tehokkaat höyrysuihkaukset, kestävä keraaminen pohjalevy, ja

tippalukkojärjestelmä. Viisi ominaisuutta, jotka nopeuttavat silittämistä.

Nopeaa silitystä

Lämpenee nopeasti 30 sekunnissa

Jopa 190 gramman lisähöyry poistaa vaikeatkin rypyt

Höyryntuotto enintään 40 g/min takaa vakaan suorituskyvyn

Suuri vedentäyttöaukko nopeaan veden lisäämiseen ja poistamiseen

Täydellinen hallinta ja näkyvyys kolmoistarkkuuskärjen ansiosta

Helppoa silitystä

Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu

Kestävä keraaminen pohja liukuu vaivattomasti

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Suurta 300 ml:n vesisäiliötä ei tarvitse täyttää usein

Johdon voi kääriä helposti ja siististi pidikkeellä

Kestävää suorituskykyä

Kalkinpoiston liukukytkin takaa pitkäkestoisen höyrytehon



Höyrysilitysrauta GC2678/30

Kohokohdat

Lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti 30 sekunnissa, jotta

pääset pian alkuun.

Höyrysuihkaus jopa 190 g/min

Uppoaa syvälle kankaaseen ja päihittää jopa

vaikeatkin rypyt vaivattomasti.

Höyryntuotto jopa 40 g/min

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa

rypyt nopeammin.

Suuri vedentäyttöaukko

Vesisäiliön erittäin suuri vedentäyttöaukko

nopeuttaa ja helpottaa veden lisäämistä ja

poistamista.

Kolmoistarkkuuskärki

Kärki on tarkka kolmella tavalla. Se on terävä,

siinä on nappiura ja se on muotoiltu sulavasti.

Kolmoistarkkuuskärki helpottaa vaikeimpienkin

kohtien, kuten nappien ympärysten ja

laskosten, silittämistä.

Automaattinen virrankatkaisu

Silitysrauta sammuu automaattisesti, jos jätät

sen paikalleen. Jos silitysrauta jätetään

telineeseen, se sammuu automaattisesti

kahdeksan minuutin kuluttua, ja 30 sekunnin

kuluttua, jos se on jätetty pohjalevy alaspäin.

Keraaminen pohja

Kestävä keraaminen pohja liukuu hyvin kaikilla

silitystä kestävillä vaatteilla. Se on tarttumaton,

naarmuuntumaton ja helppo pitää puhtaana.

Tippalukko

Tippalukkojärjestelmä estää vesipisaroiden

läikkymisen kankaalle, joten silitys hoituu

helposti missä tahansa lämpötilassa.

300 ml:n vesisäiliö

Erittäin suuren 300 ml:n vesisäiliön ansiosta

voit silittää enemmän kerralla.

Pidike johdon käärimiseen

Johto on helppo kiertää telineen ympärille,

missä se pysyy siististi paikallaan pidikkeellä.

Kiinteä kalkinpoiston liukukytkin

Voit lisätä silitysrautaan tavallista hanavettä.

Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin

ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten

täyden tehonsa.
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Tekniset tiedot

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: 40 g/min

Virta: 2400 W

Lisähöyry: 190 g

Säädettävät höyrytasot

Pystyhöyrytys

Sumutin

Helppokäyttöinen

Pohjan nimi: Keraaminen

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Virtajohdon pituus: 2 m

Tarkkuushöyrykärki

Käyttää vesijohtovettä

Tippalukko

Erikoissuuri täyttöaukko

Automaattinen virrankatkaisu

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Itsepuhdistava

Tallennustila

Johdon säilytys: Johdon pidike

Koko ja paino

Silitysraudan paino: 1,150 kg

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Lämpenemisaika: 30 s
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