
 

Ręczny steamer do
ubrań

Steam&Go

 
1000 W, do 20 g/min

Pionowy strumień pary

Odłączany zbiornik wody 70 ml

 

GC350/40

Kompaktowe rozwiązanie umożliwiające łatwe

usuwanie zagnieceń
Doskonałe uzupełnienie żelazka, bez rozkładania deski do

prasowania

Ten ręczny steamer do ubrań idealnie nadaje się do wygładzania delikatnych oraz

trudnych do wyprasowania tkanin, a także do odświeżania każdego rodzaju

ubrań i tapicerki — bez ryzyka przypalenia. Lekka i kompaktowa budowa ułatwia

korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu i czasie. Użyj pary i gotowe!

Szybkie usuwanie zagnieceń

Automatyczny ciągły strumień pary do łatwego usuwania zagnieceń

Nakładka ze szczotką do grubszych tkanin

Łatwe i bezpieczne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania, bez ryzyka

przypalenia

Bez rozkładania deski do prasowania

Małe wymiary zapewniają wygodę użytkowania, przechowywania i transportu

Odłączany zbiornik wody ułatwia napełnianie

Przewód 2,5 m zwiększa zasięg

Odświeżanie ubrań bez prania lub czyszczenia chemicznego

Ciągły strumień pary usuwa zapachy i zabija 99,9% bakterii



Ręczny steamer do ubrań GC350/40

Zalety

Ciągły strumień pary

Pompka elektryczna zapewnia ciągły strumień

pary oraz umożliwia łatwe i szybkie usuwanie

zagnieceń.

Nasadka ze szczotką

Szczotka „otwiera” włókna tkaniny i umożliwia

lepsze wnikanie pary. Jest szczególnie

przydatna w przypadku grubszych ubrań, takich

jak kurtki i płaszcze. Pomaga również usunąć

pyłki i zmechacenia.

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania

Parownica jest bezpieczna dla wszystkich

ubrań i tkanin przeznaczonych do prasowania.

Płytę parową można w bezpieczny sposób

dociskać do wszelkiego rodzaju odzieży — bez

ryzyka przypalenia. To doskonałe rozwiązanie

w przypadku delikatnych tkanin, takich jak

jedwab.

Bez rozkładania deski do prasowania

Używanie steamera na wiszących ubraniach

eliminuje potrzebę korzystania z deski do

prasowania, sprawiając, że usuwanie

zagnieceń staje się łatwe i bezproblemowe.

Ergonomiczna budowa

Ręczny steamer do ubrań ma ergonomiczny

kształt zaprojektowany z myślą o lekkości,

małych wymiarach i wygodzie użytkowania.

Wystarczy nacisnąć przycisk, a zagniecenia

znikną.

Odłączany zbiornik wody

Zbiornik wody można odłączyć i łatwo

napełnić pod kranem.

Przewód o długości 2,5 m

większy zasięg

O 99,9% mniej bakterii*

Gorąca para odświeża ubrania i zabija aż do

99,9% bakterii*. Mniejsza częstotliwość prania

i czyszczenia chemicznego oszczędza czas i

pieniądze oraz zwiększa trwałość ubrań.



Ręczny steamer do ubrań GC350/40

Dane techniczne

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: Do 20 g/min

Moc: 1000 W

Gotowość do użycia: < 1 min

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Pojemność zbiornika wody: 70 ml

Odłączany zbiornik wody

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Akcesoria w zestawie

Szczotka

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

38 × 12,8 × 15 cm

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

* Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję,

obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie

gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Canidia

albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez

1 minutę.
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