
Σίδερο ατμού

Azur Ionic

  Λειτουργία ιονισμένου ατμού

 
GC4740

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις από βαμβακερά και λινά
Ισχυρό σιδέρωμα με λειτουργία ιονισμένου ατμού

Αφαιρέστε ακόμα και τις δυσκολότερες τσακίσεις, χάρη στη λειτουργία ιονισμένου ατμού. Αυτό το πανίσχυρο σίδερο ατμού

δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού, τα οποία εισχωρούν πιο βαθιά στα δύσκολα υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το

λινό, παρέχοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα με εύκολο τρόπο!

Άνετο σιδέρωμα

Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Ασφαλές σιδέρωμα

Η ηλεκτρονική ασφάλεια διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του αφύλακτου σίδερου

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις από βαμβακερά και λινά

Τα κατά 50% μικρότερα σωματίδια του ατμού εισχωρούν πιο βαθιά στις δυσκολότερες τσακίσεις

Συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού έως 170 γρ./λεπτό για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην ολίσθηση και το σιδέρωμα χωρίς τσακίσεις

Αποθήκευση με ασφάλεια

Το κάλυμμα αντιθερμικής προστασίας επιτρέπει την άμεση και ασφαλή φύλαξη



Σίδερο ατμού GC4740/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Λειτουργία ιονισμένου ατμού

Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα

σωματίδια ατμού, τα οποία εισχωρούν πιο βαθιά στο

ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι

δυσκολότερες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.

SteamGlide PLUS

Για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα χρειάζεστε μια πλάκα

που διαθέτει βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην

ολίσθηση και το σιδέρωμα χωρίς τσακίσεις. Αυτό το

χαρακτηριστικό παρέχεται μέσω του SteamGlide

PLUS με τις ζώνες εύκολης ολίσθησης και άψογου

σιδερώματος χωρίς τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 170 g/min

Χρησιμοποιώντας τη βολή ατμού απελευθερώνετε

ατμό έως και 170 γρ./λεπτό, δαμάζοντας ακόμα και

τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Η ηλεκτρονική ασφάλεια αυτόματης διακοπής

λειτουργίας απενεργοποιεί αυτομάτως το σίδερο αν

το αφήσετε αφύλακτο ή πάρει κλίση.

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Κλιπ

συγκράτησης καλωδίου για εύκολη αποθήκευση του

καλωδίου, Κάλυμμα αντιθερμικής προστασίας

Άνετο σιδέρωμα

Επιπλέον άνεση: Ελευθερία καλωδίου 360 μοιρών,

Μαλακή λαβή

Προστασία κατά των αλάτων: Διπλό ενεργό σύστ.

προστασίας από άλατα

Μήκος καλωδίου: 3 m

Χωρίς διαρροές: Σύστημα διακοπής σταξίματος

Ασφαλής χρήση: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο, Υπερβαίνει τα

διεθνή πρότυπα ελέγχου σε περίπτωση πτώσης

Χρήση και με νερό βρύσης

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 335 ml

Αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 40 γρ/λεπτό

Λειτουργία ιονισμένου ατμού: Λειτουργία

ιονισμένου ατμού

φτάνει τα δύσκολα σημεία: Ενεργό Άκρο Ατμού

Ψεκασμός

Βολή ατμού: Έως και 170 γρ/λεπτό

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Εύκολο στο χρήση

Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας,

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Γρήγορη προθέρμανση

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα: Πλάκα SteamGlide

Τεχνικές προδιαγραφές

Συχνότητα: 50-60

Ρεύμα: 2400

Τάση: 220 - 240
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