
Fier de călcat cu
abur

GC4310

Putere şi precizie
Vârf unic de eliberare a aburului

Fier de călcat cu abur cu vârf unic pentru a pătrunde aburul în fiecare detaliu. Debit continuu de abur foarte

ridicat (40 g), jet foarte puternic de abur concentrat (100 g) şi fante de aburire alungite.

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu până la 40 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârful unic vă permite să călcaţi cele mai greu accesibile zone

Călcare confortabilă

Talpă Careeza pentru alunecare excepţională pe toate materialele

Sistem automat anticalcar

Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă mai mare

Cablu mai lung, de 3 m, pentru autonomie maximă

Călcare sigură

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării



Fier de călcat cu abur GC4310/02

Repere Specificaţii

Vârf unic de eliberare a aburului

Vârful unic pentru abur combină o orientare

deosebită a vârfului tălpii şi fante speciale

pentru abur pentru a ajunge în cele mai mici şi

greu accesibile zone astfel încât să obţineţi

rezultate uluitoare.

 Călcare puternică şi rapidă

Putere mare, pentru încălzire rapidă şi jet de

abur continuu: 2400 W

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur pentru cele mai încăpăţânate

cute: 100 g/min

Jet de abur continuu pentru îndepărtarea

mai

eficientă a cutelor: 40 g/min

Pulverizare fină: Un pulverizator fin umezeşte

egal materialul

Vârf unic de eliberare a aburului: Pentru

zonele greu accesibile

Alunecare lină

Talpă Careeza

Călcare confortabilă

Pivotare la 360 de grade: Libertate maximă

în timpul călcatului

Funcţie anti-picurare: Păstrează hainele

imaculate, fără pete, în timpul călcatului

Fierul de călcat poate fi utilizat cu apă de la

robinet

Cablu mai lung pentru autonomie maximă:

3 m

Călcare sigură

Depăşeşte standardele internaţionale de

testare la şocuri

Durată de viaţă mai mare

Sistem anticalcar cu acţiune dublă: Previne

formarea calcarului şi spală particulele de

calcar

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Alimentare: 2400 W

Frecvenţă: 50-60 Hz

Dimensiuni produs: 303 x 120 x 152 cm

Greutate produs: 1,55 kg

Capacitatea rezervorului de apă: 350 ml
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