
 

Gőzölős vasaló

Azur Pro

 
2800 W

50 g/perc gőzkibocsátás, 200g
gőzlövet

T-ionicGlide vasalótalp

Automata kikapcsolás +
vízkőtlenítő

 

GC4880/20
Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden

alkalommal
Vasalja ki gyorsan a gyűrődéseket az erőteljes gőzöléssel

Az Azur Pro gőzölős vasaló erőteljes gőzt biztosít, mely pillanatok alatt behatol a

vasalandó ruhába, ezáltal tökéletes eredményt nyújt. A könnyű irányíthatóság, az

ultragyors siklás, az egyszerű vízkőmentesítés és a nagyobb víztartály elősegíti,

hogy a vasalás folyamata sokkal könnyebb legyen.

Gyors és hatékony vasalás

2800 W a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

Kényelmes vasalás

A rendkívül nagy méretű, 350 ml-es víztartálynak köszönhetően ritkábban szükséges

utántölteni

A markolata kényelmes kezelést biztosít vasalás közben

Hosszú, 2,5 m-es kábel, mellyel könnyebben elérhető a vasalódeszka minden

területe

Hegyes vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Biztonságos vasalás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad

A Quick Calc Release funkcióval eltávolítható a vízkő a gőzölőből

Minden textílián könnyedén siklik

T-ionicGlide: a legjobb, ötcsillagos vasalótalpunk



Gőzölős vasaló GC4880/20

Fénypontok

2800 W

2800 W-os nagy teljesítmény a gyors

felmelegedésért és a nagyszerű

teljesítményért.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a

makacsabb gyűrődésekhez egyaránt

használható.

Kényelmes markolat

A gőzölős vasaló tetején lévő jól megtervezett,

puha markolattal kényelmesebbé válik a

vasalás.

T-ionicGlide vasalótalp

A T-ionicGlide a legjobban sikló és karcálló, 5-

csillagosra értékelt vasalótalpunk integrált

titán-oxid réteggel.

350 ml-es víztartály

A rendkívül nagy méretű, 350 ml-es

víztartálynak köszönhetően ritkább utántöltés

szükséges, így több ruhát vasalhat ki

megszakítás nélkül.

Hegyes vasalóorr

Hegyes vasalóorr az optimális irányítás és

láthatóság érdekében

Automatikus kikapcsolás

A gőzölős vasaló automatikusan kikapcsol, ha

felügyelet nélkül marad. Ha a sarkára van

állítva, 8 perc után kikapcsol. Ha a talpára vagy

oldalára van állítva, akkor már 30 másodperc

múlva kikapcsol.

2,5 m-es kábel

Egy hosszú, 2,5 m-es kábel biztosítja, hogy

mindent elérjen vasalás közben. Mostantól

kezdve a vasalódeszka minden sarkát

könnyedén eléri.

Quick Calc Release funkció

A Quick Calc Release funkció a legegyszerűbb

módja a vízkő vasalóból való eltávolításának,

és az elkövetkezendő években folyamatosan

erőteljes gőzölést garantál.

 



Gőzölős vasaló GC4880/20

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Puha markolat

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Cseppzáró rendszer

Csapvízzel is használható

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Energiaellátás: 2800 W

Gőzlövet: 200 g

Függőleges gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Vízpermet

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos*: 20 %

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Kettős hatású

vízkőmentesítés, Öntisztító

Méret és súly

Vasaló súlya: 1,5 kg

* Akár 20%-os energiamegtakarítás az IEC 603311

alapján, az RI3320 típussal összehasonlítva, a

legnagyobb fokozaton
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