
 

Парна ютия

Azur Pro

  2800 W

50 г/мин; 200 г парен удар

Гладеща повърхност T-ionicGlide

Предпазно автоизключване + anti-

calc

 

GC4880/20

Мощна и съвършена всеки път
Изгладете гънките бързо с мощна пара

Парната ютия Azur Pro предоставя мощна пара, която ви позволява да приключите с

гладенето за нула време и да постигнете перфектни резултати. Поддържането на контрол,

свръхбързото плъзгане, лесната програма Calc Clean и по-големия резервоар за вода правят

вашето гладене много по-лесно.

Бързо и мощно представяне

2800 W за бързо загряване и мощност при работа

Подаване на пара до 50 г/мин за най-добро премахване на гънки

Парен удар до 200 г

Удобно гладене

По-рядко пълнене с изключително големия резервоар за вода от 350 мл

Лесно хващане за удобство при ползване по време на гладене

Дълъг 2,5 м кабел за голям обхват върху дъската за гладене

Изострен връх за максимален контрол и видимост

Безопасност при гладене

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена без надзор

Функция за бързо премахване на накип, за да премахнете накипа от парната си ютия

Лесно гладене на всякакви тъкани

Т-ionicGlide: най-добрата ни гладеща повърхност с 5-звездна оценка
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Акценти

2800 W

Мощни 2800 W за бързо загряване и отлични

резултати.

Пара до 50 г/мин

Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви дава

идеалното количество пара за ефективно

отстраняване на всички гънки.

Парен удар до 200 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

Лесно захващане

Специално проектираната мека дръжка върху горната

част на парната ютия ще направи вашето гладене

още по-удобно.

Гладеща повърхност T-ionicGlide

T-ionicGlide е нашата най-добра и устойчива на

надраскване гладеща повърхност с 5-звездна оценка и

вграден слой титанов оксид.

Резервоар за вода 350 мл

По-рядко пълнене с изключително големия резервоар

за вода с вместимост 350 мл, така че да можете да

изгладите повече дрехи на един път.

Изострен връх

Изострен връх за максимален контрол и видимост

Автоматично изключване

Парната ютия се изключва автоматично, когато е

оставена без надзор. Тя ще се изключи след 8

минути, когато е оставена на петата й, и след 30

секунди, когато е оставена на гладещата повърхност

или настрани.

2,5 м кабел

Дългият 2,5 м кабел ви предоставя обхвата, от който

се нуждаете по време на гладене. Сега достигате

всички краища на дъската за гладене без никакви

проблеми.

Бързо премахване на накип

Функцията за бързо премахване на накип е най-

лесният начин за премахване на накип от ютията ви

и гарантира постоянна мощна пара за години напред.
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Спецификации

Лесна употреба

Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Предпазно автоизключване

Мека дръжка

Вместимост на резервоара за вода:

350 мл

Спиране на прокапването

Водата от чешмата е подходяща

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 50 г/мин

Захранване: 2800 W

Парен удар: 200 гр

Парен удар: 200 гр

Вертикално пароподаване

Напрежение: 220 – 240 V

Водна струя

Екологична ефективност

Енергоспестяващ режим

Пестене на енергия*: 20 %

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Гаранция

2 години международна гаранция

Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Двойно активно

премахване на накип, Самопочистване

Размер и тегло

Тегло на ютията: 1,5 кг
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