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Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane
Výkonné žehlenie so žehliacou plochou SteamGlide

So žehliacou plochou SteamGlide tejto žehličky je žehlenie hladké a nenamáhavé. S jej výkonným naparovaním

a jednoduchým kĺzaním je to ideálna kombinácia na odstraňovanie záhybov a dosahovanie vynikajúcich

výsledkov!

Jednoducho odstraňuje záhyby

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Prídavný prúd pary až 160 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Bezpečné žehlenie

Elektronické bezpečnostné vypnutie, ak sa žehlička nechá bez dozoru

Ochranný kryt na jemné tkaniny pre žehlenie jemných materiálov s parou

Pohodlné žehlenie

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Veľmi dlhá 3 m šnúra pre maximálny dosah

Dostane sa na komplikované miesta

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach



Naparovacia žehlička GC4625/02

Hlavné prvky Technické údaje

Automatické bezpečnostné vypnutie

Elektronické bezpečnostné vypínanie

automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu

dobu bez dozoru alebo sa prevráti.

Ochranný kryt na jemné tkaniny

Ochranný kryt na jemné tkaniny umožňuje,

aby ste mohli žehliť jemné odevy pri nízkej

teplote s maximálnou parou bez toho, aby sa

vytvorili lesklé škvrny.

Veľmi dlhá 3 m šnúra

Pomocou veľmi dlhej 3 m šnúry sa môžete

jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej

dosky - a dokonca aj ďalej!

Prídavný prúd pary až 160 g

Pri aplikovaní prídavného prúdu pary sa uvoľní

intenzívny prúd pary až 160 g, ktorý odstráni aj

tie najnepoddajnejšie záhyby.

 

Príslušenstvo

Súčasti balenia: Úchytka na šnúru pre ľahké

odkladanie šnúry, Ochranný kryt na jemné

tkaniny

Pohodlné žehlenie

Väčší komfort: Voľná napájacia šnúra s 360-

stupňovým otáčaním, Komfortná rukoväť

Systém ochrany proti vodnému kameňu:

Systém Double Active Calc

Dĺžka kábla: 3 m

Žiaden únik: Systém ochrany pred

odkvapkávaním

Bezpečné použitie: Automatické

bezpečnostné vypnutie, ak žehlička zostane

bez dozoru, Prevyšuje medzinárodné normy

odolnosti pri

páde

Použitie s vodou z vodovodu

Kapacita nádoby na vodu: 350 ml

Odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: Až 40 gr/min

prístup na nedostupné miesta: Naparovacia

špička

Kropenie

Zosilnená para: Až 160 g/min.

Zvislá para

Jednoduché používanie

Ovládanie: Indikácia primeranej teploty,

Variabilné nastavenie pary

Rýchle zahriatie

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha: Žehliaca plocha SteamGlide

Technické špecifikácie

Frekvencia: 50-60

Príkon: 2400

Napätie: 220 - 240
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