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1500 W kuni 30 g/min

PureSteami tehnoloogia

XL-veepaak

Kaks-ühes funktsioon

 

GC440/47

Asendamatu riiete hooldamisel
Ideaalne kiireks värskendamiseks ja õrnade kangaste puhul

Tänu uuenduslikule PureSteami tehnoloogiale ja kiirele katlakivi eemaldamisele tagab uus StyleTouchi rõivaste

auruti võimsa aurujõudluse! Kiire, ohutu ja lihtsastikasutatav auruti on ideaalne õrnade kangaste triikimiseks ja

olukorras, kus aega napib.

Kiire ja võimas kortsude eemaldamine

Võimsam aur kuni 30 g/min kiiremate tulemuste saavutamiseks

PureSteam tehnoloogia pidevalt jõulise auru tagamiseks

Kaks-ühes vertikaalne ja horisontaalne aurutamine paremate tulemuste saavutamiseks

Valmis 60 sekundiga

Kergestikasutatav ja ohutu

Quick Calc Release

Eriti suur veepaak tagab pikema aurutamise

Elektripumba edastatav automaatne pidev auruvoog

SmartFlow kuumutusplaat märgade laikude vältimiseks

Ohutu kasutada igasugusel õrnal kangal, näiteks siidil

Ohutu alusele paigutamine

Värskendab riideid neid pesemata või kuivpuhastuseta

Võimas aur eemaldab lõhna ja tapab 99,9% bakteritest
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Esiletõstetud tooted

PureSteami tehnoloogia

PureSteam tehnoloogia on uuenduslik

tehnoloogia, mis ennetab katlakivi tekkimist

auruti mootori ümber. See võimaldab aastaid

võimsat aurufunktsiooni kasutada.

Kaks-ühes funktsioon

Kaks-ühes funktsioon võimaldab kasutada nii

vertikaalset kui ka horisontaalset aurutamist.

Tasasel pinnal horisontaalselt aurutades

saavutate parema tulemuse raskete

elementide, kraede ja mansettide puhul.

Quick Calc Release

Tänu kiirele katlakivi eemaldamisele suudab

seade samas koguses auru pikemalt

genereerida

XL-veepaak

200 ml veepaak võimaldab ühe seansiga

aurutada kuni 3 rõivaeset. Sellest piisab, et

oma rõivaid enne väljaminekut kiirelt

värskendada!

Pidev auruvoog

Tänu elektrilisele pumbale ei ole vaja käsitsi

pumbata. Lihtsalt vajutage päästik alla ja auru

genereeritakse pidevalt.

SmartFlow kuumutusplaat

SmartFlow kuumutusplaat väldib rõivastel

kondenseerumisest tekitatud piiskade

esinemist ning on 100% ohutu kõikide rõivaste,

isegi kõige õrnema kanga puhul.

Ohutu kõigile rõivastele

Auruti on ohutu kõigil kangastel. See on

suurepärane lahendus õrnadele kangastele,

näiteks siidile ja kašmiirile.

Ohutu paigutus

Rõivaste auruti saab lihtsasti alusele asetada.

See on väga lihtne ja ohutu asend, kui te

seadet parasjagu ei kasuta.

Eemaldab lõhna ja bakterid

Võimas aur eemaldab suitsu-, toidu- ja

kehalõhnad. Aur tapab ka 99,9% bakteritest. *
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Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

PureSteami tehnoloogia

Kiire kortsueemaldus

Kaks-ühes funktsioon

Pidev auruvoog: Kuni 30 g/min

Võimsus: 1500 W

Kasutusvalmis: 1 min

Aur alati saadaval

Vertikaalne aur

Pinge: 240 V

Lihtne kasutada

Ohutu triigitavatele kangastele: Isegi õrnadel

kangastel nagu siid

Veepaagi mahtuvus: 200 ml

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Kasutusvalmis: Indikaatortuli

Täita saab igal hetkel kasutamise ajal

Võib kasutada kraanivett

Toitelüliti

Katlakivihooldus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu

Komplektisolevad tarvikud

Hari

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 32 × 22 × 17 cm

Toote mõõtmed (L x K x S): 30 × 17 × 13 cm

Kogukaal koos pakendiga: 0,9 kg

Garantii

2-aastane ülemaailmne garantii

Rohelised omadused

Toote pakend: 100% ümbertöödeldav

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Disain

Värvus: Roosa

* * Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise

aurutusajaga.
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