
Aparat de călcat vertical
portabil pentru haine

Steam&Go

 

1000 W

Abur la cerere

Perie

 

GC310/55

Îndepărtare rapidă a cutelor cu puterea aburului

Ideal pentru hainele delicate şi călătorii

Acest aparat de călcat vertical portabil cu abur este ideal pentru retuşuri de ultim

moment şi articolele dificil de călcat. Rapid şi simplu de utilizat, acesta este

suplimentul perfect la fierul de călcat.

Îndepărtare rapidă a cutelor

Abur continuu automat furnizat de pompa electrică

Durată scurtă de încălzire

Perie pentru aspect curat

Uşor de utilizat

Design ergonomic pentru folosire manuală

Nu este nevoie de masă de călcat

Rezervor de apă detaşabil pentru umplere uşoară

Sigur de utilizat pe ţesături delicate, cum este mătasea

Reîmprospătează hainele fără spălare sau curăţare uscată

Aburul ucide până la 99,9 % din bacterii*

Îndepărtează mirosurile de ţigară, de mâncare şi corporale



Aparat de călcat vertical portabil pentru haine GC310/55

Repere

Nu este nevoie de masă de călcat

Folosind acest aparat de călcat cu abur nu ai

nevoie de masă de călcat, ceea ce face

călcatul simplu.

Abur continuu automat

Pompa electrică furnizează abur continuu

pentru îndepărtarea rapidă şi uşoară a cutelor.

Perie

Atunci când calci haine groase, cum ar fi

paltoane, folosește peria, astfel încât aburul să

pătrundă mai bine şi ţesătura să fie cât mai

uniform aranjată.

Rezervor de apă detaşabil

Rezervor de apă detaşabil pentru umplere

uşoară.

Design ergonomic

Aparatul de călcat vertical portabil este uşor şi

comod datorită designului ergonomic şi

compact. Trebuie doar să apeși declanşatorul

şi poţi îndepărta cutele rapid cu abur continuu.

Durată scurtă de încălzire

Aparatul de călcat cu abur vertical se poate

folosi în câteva secunde.

Aburul ucide bacteriile

Aburul fierbinte ucide până la 99,9 % din

bacteriile de pe haine şi ajută la amânarea

spălării sau a curăţării uscate*.

Îndepărtează mirosurile nedorite

Aburul puternic îndepărtează mirosurile de

ţigară, de mâncare şi corporale.

Sigur pe toate hainele

Aparatul de călcat vertical se poate folosi pe

orice tip de ţesături. Este o soluţie grozavă

pentru ţesături delicate, cum este mătasea.
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Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Debit de abur

Alimentare: 1000 W

Debit de abur continuu: până la 20 g/min

Uşor de utilizat

Lungime cablu de alimentare: 2 m

Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar

şi pentru cele delicate, precum articolele din

mătase

Capacitate rezervor de apă: 60 ml

Timp de încălzire: mai puţin de 1 minut

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Specificaţii tehnice

Dimensiuni produs: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Dimensiunile ambalajului: 38 x 12 x 15 cm

Tensiune: 220 V

Greutate produs: 0,660 kg

Greutate produs cu ambalaj: 0,890 kg

Accesorii

Perie

* * Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de

călcare cu abur de 8 minute.
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