
Gőzölős vasaló

Azur

 
50 g/perc folyamatos
gőzkibocsátás

230 g-os gőzlövet

SteamGlide Advanced
vasalótalp

 

GC4563/30

A gőzölési teljesítmény garantált
A továbbfejlesztett Quick Calc Release rendszerünkkel

Az innovatív kialakításnak köszönhetően a vízkődarabkák könnyen összetörnek, és

automatikusan a kivehető vízkőtartályba kerülnek. A vízkő kevesebb mint 15

másodperc alatt könnyedén kiöblíthető, ami tartósan nagyszerű eredményt

biztosít.

Gyorsabb vasalás és hatékony teljesítmény

Akár 230 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságért

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Kényelmes vasalás

A Quick Calc Release rendszer megkönnyíti a vasaló tisztán tartását

Minden textílián könnyedén siklik

A SteamGlide Advanced vasalótalp bármilyen textílián könnyedén siklik



Gőzölős vasaló GC4563/30

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 230 grammos gőzlövet

Mélyebben behatol a textíliába, hogy

egyszerűbben eltávolítsa a makacs

gyűrődéseket.

2600 W, a gyors felmelegedésért

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt

biztosít a gyors vasalás érdekében

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

A Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release a vasaló könnyű

tisztításáért és a hosszan tartó

gőzteljesítményért

SteamGlide Advanced vasalótalp

Exkluzív SteamGlide Advanced vasalótalpunkat

– mely korszerű titánréteggel és speciális

bevonattal rendelkezik – páratlan

siklási teljesítmény jellemzi minden anyagon.

Tapadásmentes, karcmentes és könnyen

tisztítható.

Technológia

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Energiaellátás: 2600 W

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: 230 g

Feszültség: 240 V

Vízpermet

Egyszerű használat

Vasalótalp siklási teljesítménye: 3 csillag

Vasalótalp neve: SteamGlide Advanced

Beépített hálózati csatlakozó

Hálózati kábel hossza: 2 m

Válassza ki a gőzszintet a fogantyún

A vasalótalp karcállósága: 4 csillag

Csapvízzel is használható

Cseppzáró rendszer

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: A Quick Calc

Release funkció

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

13,7x16,7x33,2 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé):

12,88x15,33x31,95 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 1,791 kg

Vasaló súlya: 1,552 kg

Vasaló + talp súlya: 1,569 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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