
 

Napařovací žehlička

Azur Pro

 
2 800 W

50 g/min; parní ráz 200 g

Žehlicí plocha T-ionicGlide

Automatické vypnutí +
odvápňování

 

GC4880/20

Síla dokonalosti, pokaždé
Výkonné napařování pro rychlé odstranění záhybů

S výkonnou napařovací žehličkou Azur Pro zvládnete žehlení rychle a dokonale.

Ovládání, mimořádně rychlé klouzání, snadné čištění Calc a větší nádržka na vodu

vám žehlení výrazně usnadní.

Rychlé a výkonné žehlení

Rychlé zahřátí a skvělý výkon díky příkonu 2 800 W

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro dokonalé odstraňování záhybů

Parní ráz až 200 g

Pohodlné žehlení

Méně doplňování díky mimořádně velké 350ml nádržce na vodu

Snadné uchopení pro pohodlnou manipulaci během žehlení

Dlouhý, 2,5metrový kabel pro skvělý dosah na žehlicím prkně

Prodloužená špička umožňuje optimální kontrolu a viditelnost

Bezpečné žehlení

Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná

Rychlé odstranění vodního kamene z parního hrnce

Snadné klouzání po všech tkaninách

T-ionicGlide: naše nejlepší 5hvězdičková žehlicí plocha



Napařovací žehlička GC4880/20

Přednosti

2 800 W

Výkonných 2 800 W pro rychlé zahřátí

a nejlepší výkon.

Výstup páry až 50 g/min

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

Parní ráz až 200 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Snadné uchopení

Díky dobře tvarované, měkké rukojeti na horní

straně parní žehličky bude žehlení pohodlnější.

Žehlicí plocha T-ionicGlide

Žehlicí plocha T-ionicGlide – nejlepší klouzání

a odolnost proti poškrábání, 5hvězdičková

žehlicí plocha s integrovanou vrstvou oxidu

titanu.

350ml nádržka na vodu

Méně doplňování díky mimořádně velké 350ml

nádržce na vodu, která umožňuje vyžehlení

více oděvů najednou.

Prodloužená špička

Prodloužená špička umožňuje optimální

kontrolu a viditelnost

Automatické vypnutí

Žehlička se automaticky vypne, pokud je

ponechána bez dozoru. Vypne se po

8 minutách stání na odkládací ploše a po

30 sekundách, je-li položena na žehlicí ploše

nebo na boku.

2,5m kabel

Dlouhý, 2,5metrový kabel vám zajistí dosah,

který potřebujete při žehlení. Nyní bez

problémů dosáhnete na celou plochu žehlicího

prkna.

Rychlé odstranění vodního kamene

Rychlé odstranění vodního kamene je

nejjednodušším způsobem odstranění vodního

kamene z žehličky a zaručuje trvale výkonný

výstup páry na dlouhá léta.

 



Napařovací žehlička GC4880/20

Specifikace

Snadné použití

Délka napájecího kabelu: 2,5 m

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Měkká rukojeť: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Systém zabraňující odkapávání: Ano

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: 50 g/min

Spotřeba: 2 800 W

Parní ráz: 200 g

Vertikální napařování: Ano

Napětí: 220–240 V

Kropení: Ano

Energetická účinnost

Režim úspory energie: Ano

Úspora energie*: 20 %

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Funkce

Calc clean s dvojím účinkem, Automatické

čištění

Velikost a hmotnost

Hmotnost žehličky: 1,5 kg

* až 20% snížení spotřeby energie na základě normy IEC

603311, ve srovnání s RI3320 při maximálním nastavení
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