
Парна ютия

GC4425

Мощ и прецизност
Добра пара - добро гладене

За по-лесно и по-меко гладене вие желаете най-доброто съчетание от ютия и мощна пара. Тази ютия с гладеща повърхност

SteamGlide осигурява най-доброто от двете!

Лесно отстранява гънките

Непрекъсната пара до 40 г/мин. за по-добро премахване на гънки

Парен удар от 100 г/мин. за лесно премахване на упорити гънки

Гладко плъзгане

Гладеща плоча SteamGlide за силна пара и превъзходно гладене

Достига трудните места

Върхът за пара ви позволява да гладите най-трудно достъпните части

Удобно гладене

Мощност 2400 W и силна пара за бързо гладене

По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода

Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег

Глади безопасно

Електронно защитно изключване, когато ютията е оставена без надзор
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Връх за пара

Уникалният връх за пара съчетава специфичен

заострен преден край на гладещата повърхност със

специални издължени процепи за парата на върха, за

да се достига дори в най-малките и труднодостъпни

зони и така да се постигат най-добри резултати от

гладенето.

Автоматично предпазно изключване

Електронното защитно изключване изключва

автоматично ютията, ако е оставена без надзор или

се преобърне.

Протектор за фини тъкани

Протекторът за фини тъкани дава възможност да

гладите по-финото си облекло при ниска температура

с максимална пара, без да се образуват лъскави петна.

Гладеща плоча SteamGlide

Специално конструираната гладеща повърхност

съчетава малки отвори за най-добро гладене на

всякакви тъкани и големи отвори за ефикасно

премахване на гънки

Бързо и мощно гладене

Мощност за бързо загряване и постоянен силен

поток на парата: 2400 W

Лесно отстранява гънките

Усилване на парата за най-упоритите намачквания:

100 г/мин

Непрекъснат силен поток на парата за по-добро

премахване на гънките: 40 г/мин

Фино пръскане: Финото пръскане намокря тъканта

равномерно

Връх за пара: За труднодостъпни зони

Гладко плъзгане

Гладеща плоча SteamGlide

Удобно гладене

Завъртане на 360 градуса: Дава максимална свобода

при гладене

Функция за спиране на капенето: Пази дрехите ви

от петна при гладенето

Ергономична дръжка с меко покритие за удобство

при продължително гладене

Ютията е подходяща за използване с вода от

чешмата

Глади безопасно

Превишава международните стандарти за

устойчивост на изпускане

Автоматично изключване, когато ютията е

оставена без надзор

По-дълъг живот

Двойна система против котлен камък: Предпазва и

премахва частиците накип

Технически спецификации

Напрежение: 220-240 V

Мощност: 2400 W

Честота: 50-60 Hz

Размери на изделието: 303 x 120 x 152 см

Тегло на изделието:

1,70 кг

Вместимост на водния резервоар: 350 мл

Аксесоари

Вградено навиване на кабела за лесно прибиране на

шнура

Протектор за фини тъкани
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