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Könnyedén eltávolítja a gyűrődéseket
Hatékony vasalás a SteamGlide vasalótalppal

A SteamGlide talppal a vasalás könnyű és kímélő. A hatékony gőzölés és könnyed siklás együttesen hat a

gyűrődések ellen és biztosítja a nagyszerű eredményt!

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 165 g/perces gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

Meggyőző teljesítmény

A 2400 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

Minden textílián könnyedén siklik

A tökéletes egyensúly a siklás és a simítás között

Kényelmes vasalás

Extra hosszú, 3 méteres kábel a maximális mozgástér érdekében

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt



Gőzölős vasaló GC4720/02

Fénypontok Műszaki adatok

SteamGlide PLUS

A tökéletes eredményhez egy olyan vasalótalp

szükséges, mely képes a siklás és a simítás

közötti egyensúly biztosítására. A megoldást a

SteamGlide PLUS vasalótalp jelenti, a könnyed

siklást biztosító zónával és a tökéletesen

simító zónával.

2400 wattos

A 2400 wattos teljesítménnyel erős és

folyamatos a gőzkibocsátás.

Akár 40 g/perces gőzölés

Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson

Akár 165 g/perc gőzlövet

A gőzlövet funkcióval a gőzlövet akár 165

g/perc teljesítményűre növelhető, amivel a

legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.

Extra hosszú, 3 m-es kábel

Az extra hosszú, 3 m-es kábellel könnyedén

elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt

még a távolabbi tárgyakat is.

Automatikus biztonsági kikapcsolás

Az elektronikus biztonsági kikapcsolás funkció

automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha azt

egy ideig nem használja, vagy ha felborul.

Tartozékok

A csomagban található: Feltekerhető kábel a

tároláshoz

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: 360 fokos szabadságot

nyújtó vezetékkezelés, Puha markolat

Vízkőmentesítő rendszer: Kettős hatású

vízkőmentesítő rendszer

Vezetékhossz: 3 m

Nincsen szivárgás: Cseppzáró rendszer

Biztonságos használat: A vasaló

automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül

hagyja., Maximálisan kielégíti az

ütésállóságra vonatkozó nemzetközi

szabványokban

foglaltakat

Csapvízzel is használható

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 40 g/perc

a nehezen elérhető helyekhez is: Gőzölős orr

Vízpermet

Gőzlövet: akár 165 g/perc

Függőleges gőz

Egyszerű használat

Vezérlés: Hőmérséklet üzemkész jelzőfény,

Változtatható gőzbeállítás

Gyors felmelegedés

Könnyedén siklik

Vasalótalp: SteamGlide vasalótalp

Műszaki adatok

Frekvencia: 50-60

Tápellátás: 2400

Feszültség: 220 - 240
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