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1000 W

Garai prireikus

Šepetėlis

 

GC310/55

Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus

Puikiai tinka lyginant plonus audinius ir keliaujant

Šis rankinis drabužių garintuvas nepakeičiamas lyginant smulkias raukšles ir sunkiai

lyginamus drabužius. Jį paprasta naudoti ir jis bus puikus priedas prie lygintuvo.

Greitai pašalina raukšles

Automatinis nepertraukiamas garas, kurį tiekia elektrinis siurblys

Greitai įkaista

Šepetėlio priedas – puikiems rezultatams

Paprasta naudoti

Ergonomiškas dizainas pritaikytas darbui laikant rankoje

Nereikia lyginimo lentos

Vandens bakelis nuimamas, kad į jį būtų galima lengviau pripilti

Saugu lyginti net tokius gležnus audinius kaip šilkas

Atnaujina drabužius be plovimo arba sauso valymo

Garuose žūsta iki 99,9 % bakterijų*

Pašalina cigarečių, maisto ir kūno kvapus



Rankinis drabužių garintuvas GC310/55

Ypatybės

Nereikia lyginimo lentos

Naudojant garintuvą nebereikia lyginimo

lentos ir lyginimas tampa dar lengvesnis.

Automatinis nepertraukiamas garas

Kad raukšles pašalintumėte lengvai ir greitai,

elektrinis siurblys garą tiekia nepertraukiamai.

Šepetėlio priedas

Storesnių audinių drabužiams naudokite

šepetėlio priedą, kad geriau įsiskverbtų garai ir

pasiektumėte puikių rezultatų.

Išimamas vandens bakelis

Vandens bakelis nuimamas, kad į jį būtų

galima lengviau pripilti.

Ergonomiškas dizainas

Rankinis ergonomiško dizaino garintuvas yra

lengvas ir patogus naudoti. Tiesiog

paspauskite jungiklį ir greitai pašalinkite

raukšles su nepertraukiamai tiekiamu garu.

Greitai įkaista

Garintuvas parengiamas naudoti per kelias

sekundes.

Garuose žūsta bakterijos

Karštuose garuose žūsta iki 99,9 %

drabužiuose esančių bakterijų, todėl skalbimas

arba sausas valymas bus retesnis*.

Pašalina nepageidaujamus kvapus

Galingi garai pašalina cigarečių, maisto ir kūno

kvapus.

Saugu lyginti visus drabužius

Naudojant garintuvą saugu lyginti visus

audinius. Galite jį naudoti net su gležnais

audiniais, pvz., šilku.
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Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Garų išeiga

Maitinimas: 1000 W

Nepertraukiama garų galia: Iki 20 g/min

Paprasta naudoti

Maitinimo laido ilgis: 2 m

Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius

gležnus audinius kaip šilkas

Vandens bakelio talpa: 60 ml

Įkaitimo laikas: trumpiau nei 1 min.

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Techniniai duomenys

Gaminio matmenys: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Pakavimo matmenys: 38 x 12 x 15 cm

Įtampa: 220 V

Gaminio svoris: 0,660 kg

Supakuoto gaminio svoris: 0,890 kg

Priedai

Šepetėlis

 

* * Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“

8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia

albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8

minutes.
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