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Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane
Výkonné žehlenie s funkciou Ionic DeepSteam

Vďaka funkcii DeepSteam odstránite aj tie najnepoddajnejšie záhyby. Táto výkonná naparovacia žehlička vytvára

o 50% menšie čiastočky pary, ktoré preniknú hlboko do nepoddajných tkanín ako bavlna a ľan, takže s ľahkosťou

dosiahnete tie najlepšie výsledky!

Pohodlné žehlenie

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Bezpečné žehlenie

Elektronické bezpečnostné vypnutie, ak sa žehlička nechá bez dozoru

Jednoduché vyrovnávanie záhybov na bavlne a ľane

O 50 % menšie častice pary preniknú hlboko do odolných záhybov

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Zosilnenie pary až 170 g/min. pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Dokonale vyvážené kĺzanie a vyhladenie

Bezpečné odkladanie

Teplovzdorný kryt umožňuje okamžité bezpečné odloženie



Naparovacia žehlička GC4740/02

Hlavné prvky Technické údaje

Ionizovaná para DeepSteam

Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky

pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To

znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa

dajú jednoducho vyžehliť.

SteamGlide PLUS

Najlepšie výsledky dosiahnete so žehliacou

plochou, ktorá má optimálne vyvážené kĺzanie

a vyhladzovanie. Toto vám ponúka SteamGlide

PLUS so zónami ľahkého kĺzania a dokonalého

vyhladenia.

Zosilnenie pary až 170 g/min.

Pri aplikovaní zosilnenej pary sa uvoľní

intenzívny prúd pary až 170 g/min, ktorý

odstráni aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Elektronické bezpečnostné vypínanie

automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu

dobu bez dozoru alebo sa prevráti.

 

Príslušenstvo

Súčasti balenia: Úchytka na šnúru pre ľahké

odkladanie šnúry, Teplovzdorný kryt

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: 335 ml

Odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: Až 40 gr/min

Ionizovaná para Deepsteam: Ionizovaná para

DeepSteam

prístup na nedostupné miesta: Naparovacia

špička

Kropenie

Zosilnená para: Až 170 gr/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

Hmotnosť: 1,7 kg

Kapacita nádoby na vodu: 350 ml
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