
Gőzölős vasaló

GC4340

Teljesítmény és precizitás
Easy Reach gőzölős orr

Gőzölős vasaló speciális gőzölős orral, melynek segítségével a gőz minden apró résbe eljut. Gőzkibocsátása

igen erős (40 g), extra erős koncentrált gőzlövetet biztosít (100 g), és az átlagosnál hosszabb gőznyílásokkal és

speciális biztonsági funkciókkal rendelkezik.

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr segítségével a nehezen elérhető helyeket is vasalhatja

Kényelmes vasalás

A Careeza vasalótalppal a vasaló kitűnően siklik bármilyen textílián

Automatikus vízkőmentesítő rendszer

Az extra méretű víztartályt ritkábban kell utántölteni

Extra hosszú, 3 méteres kábel a maximális mozgástérért

Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

Biztonságos vasalás

A vasaló elektronikusan kikapcsol, ha azt egy ideig nem használja.

A hővédő talpborítás segítségével a készülék azonnal, biztonságosan tárolható

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián



Gőzölős vasaló GC4340/02

Fénypontok Műszaki adatok

Gőzölős orr

Az egyedülálló gőzölős orr és a speciális

gőzfuratok segítségével a legkisebb,

legeldugottabb helyeket is elérheti a

ruhaneműn, így elégedett lesz az

eredménnyel.

Automatikus biztonsági kikapcsolás

Az elektronikus biztonsági kikapcsolás funkció

automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha azt

egy ideig nem használja, vagy ha felborul.

Hővédő talpborítás

A hővédő talpborítás segítségével a készülék

használat után azonnal, biztonságosan

tárolható

Cseppzáró rendszer

A cseppzáró rendszer segítségével alacsony

hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat,

anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés

okozta foltképződés miatt.

 

Gyors és hatékony vasalás

Gyors felmelegedést és folyamatos

gőzkibocsátást biztosító teljesítmény:

2400 W

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Gőzlövet funkció a legmakacsabb gyűrődések

eltávolításához: 100 g/perc

Erős, folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések

hatékonyabb eltávolításához: 40 g/perc

Finom vízpermet: A finom vízpermet

egyenletesen nedvesíti az anyagot

Gőzölős orr: A nehezen elérhető részek

vasalásához

Függőleges gőz: Felfüggesztett textíliákhoz

Könnyedén siklik

Careeza vasalótalp

Kényelmes vasalás

360 fokban elforduló gömbcsukló: Maximális

kényelmet biztosít vasalás közben

Cseppzáró: Vasaláskor nem jelennek meg

cseppfoltok a textílián

Kézbesimuló csúszásmentes markolat a

tartósan kényelmes vasalásért

A vasaló csapvízzel használható

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér

érdekében: 3 m

Biztonságos vasalás

Maximálisan kielégíti az ütésállóságra

vonatkozó nemzetközi szabványokban

foglaltakat

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha

felügyelet nélkül hagyja.

Hosszabb élettartam

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer:

Megakadályozza a vízkőképződést és

eltávolítja a lerakódásokat

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240 V

Tápkapcsoló: 2400 W

Frekvencia: 50-60 Hz

Termék méretei: 303 x 120 x 152 cm

Termék tömege: 1,70 kg

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Tartozékok

Hővédő talpborítás: A készülék azonnal

tárolható
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