
Gőzölős vasaló

GC3230

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Háromszor könnyebb

EasyCare - Jó megjelenés könnyedén!

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Extra méretű vízbetöltő nyílás a gyors, egyszerű utántöltéshez

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér érdekében

Extra tiszta vízszint-jelző, a jól látható vízszint érdekében

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A hegyes vasalóorr lehetővé teszi a gombok és szegélyek egyszerű körbevasalását

Biztonságos vasalás

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Kényelmes vasalás

A Careeza vasalótalppal a vasaló kitűnően siklik bármilyen textílián

Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását



Gőzölős vasaló GC3230/02

Fénypontok Műszaki adatok

Extra nagy vízbetöltő nyílás

Az extra méretű vízbetöltő nyílásnak

köszönhetően a feltöltés gyors és egyszerű. Pár

másodperc alatt feltöltheti a vasalót vízzel

anélkül, hogy bármit is összecsöpögtetne!

Extrahosszú vezeték

Az EasyCare vasaló extra hosszú, 3 m-es

kábelével könnyedén elérhet a vasalódeszka

minden szegletéig, sőt még azon túl is!

Jól látható vízszint

Az extra átlátszó vízszint-jelző segítségével a

vízszint tökéletesen nyomon követhető, így egy

pillantással felmérheti, szükség van-e

utántöltésre.

Hegyes vasalóorr

A hegyes vasalóorr lehetővé teszi a gombok és

szegélyek egyszerű körbevasalását

 

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: 360 fokos szabadságot

nyújtó vezetékkezelés, Átlátszó vízszintjelző

Vízkőmentesítő rendszer: Kettős hatású

vízkőmentesítő rendszer

Vezetékhossz: 3

Nincsen szivárgás: Cseppzáró rendszer

Víztartály űrtartalma: 300

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 35 g/perc

a nehezen elérhető helyekhez is: Hegyes

vasalóorr

Vízpermet: Van

Gőzlövet: akár 90 g/perc

Függőleges gőz: Van

Egyszerű használat

Egyszerű beállítás és tárolás: Extra nagy

vízbetöltő nyílás, Beépített kábeltároló rész

Gyors felmelegedés: Van

Könnyedén siklik

Vasalótalp: Careeza vasalótalp

Műszaki adatok

Frekvencia: 50-60

Kapcsoló: 2200

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 303 x 120 x 152

Termék tömege: 1,34
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