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Бързо премахване на гънки със силата на парата

Идеален за деликатни дрехи и пътуване

Този ръчен уред за гладене с пара е перфектен за добавяне на завършващи щрихи в

последния момент, както и за трудни за гладене дрехи. Той е бърз и лесен за употреба,

което го прави идеалното допълнение за вашата ютия.

Бързо отстраняване на гънки

Автоматично подаване на непрекъсната пара от електрическата помпа

Бързо загряване

Аксесоар четка за по-добро гладене

Лесна употреба

Ръчен уред с ергономичен дизайн

Не е необходима дъска за гладене

Подвижен воден резервоар за лесно пълнене

Безопасно гладене на деликатни материи като коприна

Освежава дрехите без пране или химическо чистене

Парата унищожава до 99,9% от бактериите*

Премахва миризмите на цигари, храна и телесните аромати



Ръчен уред за гладене с пара GC310/55

Акценти

Не е необходима дъска за гладене

С ръчния уред за гладене с пара вече не ви е

необходима дъска за гладене, затова с него гладите

без проблем.

Автом. подаване на непрекъсната пара

Електрическата помпа осигурява непрекъсната пара за

лесно и бързо премахване на гънките.

Аксесоар четка

Използвайте аксесоара четка при по-дебелите дрехи,

като палта, за по-добро проникване на парата и по-

добро гладене.

Подвижен воден резервоар

Подвижен воден резервоар за лесно пълнене.

Ергономичен дизайн

Ръчният уред за гладене с пара е лек и удобен за

ползване, благодарение на своята ергономична и

компактна конструкция. Просто натиснете спусъка, за

да отстраните гънките с непрекъсната пара.

Бързо загряване

Уредът е готов за използване само за секунди.

Парата унищожава бактериите

Горещата пара унищожава до 99,9% от бактериите

по дрехите и допринася за отлагането на прането и

химическото чистене*.

Премахва нежеланите миризми

Мощната пара премахва телесните аромати и

миризмите от цигари и храна.

Безопасно за всички дрехи

Уредът за гладене с пара е безопасен за използване

върху всички тъкани. Той е отлично решение за

фините тъкани, като коприна.
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Подаване на пара

Захранване: 1000 W

Постоянно подаване на пара: до 20 г/мин

Лесна употреба

Дължина на захранващия кабел: 2 м

Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни

материи като коприна

Вместимост на резервоара за вода: 60 мл

Време за загряване: по-малко от 1 Мин.

Предпазване от варовик

Подходяща за чешмяна вода

Технически данни

Размери на изделието: 34,7 x 12,9 x 12,2 см

Габарити на опаковката: 38 x 12 x 15 см

Напрежение: 220 V

Тегло на изделието: 0,660 кг

Тегло на продукта с опаковката: 0,890 кг

Аксесоари

Четка

 

* * Изпитано от външен орган за видове бактерия Escherichia coli

8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC

10231 при 8 минути време за обработка с пара.
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