
 

Naparovacia
žehlička

Azur Pro

 
2800 W

50 g/min; zosilnená para
(200 g)

Žehliaca plocha T-ionicGlide

Auto bezp. vyp. + ochr. proti v.
kameňu

 

GC4880/20 Vždy dokonalý výkon
Zbavte sa záhybov za okamih vďaka výkonnej pare

S naparovacou žehličkou Azur Pro s výkonnou parou zvládnete žehlenie

za okamih. Prácu vám výrazne uľahčí výborná regulácia, mimoriadne rýchle kĺzanie

a jednoduché odstraňovanie vodného kameňa.

Rýchlosť a vysoký výkon

2800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Zosiln. para až 200 g

Pohodlné žehlenie

Menej dopĺňania vďaka mimoriadne veľkej 350 ml nádobe na vodu

Jednoduché uchytenie pre pohodlnú manipuláciu počas žehlenia

Dlhá 2,5-metrová šnúra pohodlne dosiahne na celú žehliacu dosku

Zahrotená špička pre optimálnu manipuláciu a viditeľnosť

Bezpečné žehlenie

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru

Funkcia Quick Calc Release na odstránenie vodného kameňa z naparovača

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

T-ionicGlide: naša najlepšia žehliaca plocha ocenená 5 hviezdičkami



Naparovacia žehlička GC4880/20

Hlavné prvky

2800 W

Mimoriadnych 2800 W na rýchle zahriatie

a vysoký výkon.

Para až 50 g/min.

Kontinuálny výstup pary až

50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary

nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých

záhybov.

Zosiln. para až 200 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne

naparovanie a odolné záhyby.

Jednoduché uchytenie

Vďaka prepracovanej jemnej rukoväti navrchu

naparovacej žehličky sa žehlenie stáva ešte

pohodlnejším.

Žehliaca plocha T-ionicGlide

T-ionicGlide je naša najkĺzavejšia žehliaca

plocha s najlepšou odolnosťou voči

poškriabaniu a s integrovanou titánovo-

oxidovou vrstvou ocenená piatimi hviezdičkami.

350 ml nádoba na vodu

Menej dopĺňania vďaka mimoriadne veľkej

350 ml nádobe na vodu, takže na jeden raz

vyžehlíte viac oblečenia.

Zahrotená špička

Zahrotená špička pre optimálnu manipuláciu

a viditeľnosť

Automatické vypnutie

Naparovacia žehlička sa automaticky vypne,

keď ju necháte bez dozoru. Vypne sa po

8 minútach, ak ju necháte na podstavci a po

30 sekundách, ak ju necháte položenú na

žehliacej doske alebo naboku.

Šnúra s dĺžkou 2,5 m

Dlhá 2,5-metrová šnúra zaručuje požadovanú

voľnosť pohybu pri žehlení. Teraz bez

akýchkoľvek problémov dosiahnete do každého

rohu žehliacej dosky.

Quick Calc Release

Funkcia Quick Calc Release je

najjednoduchším spôsobom odstránenia

vodného kameňa z vašej žehličky a zaručuje

rovnomerné výkonné naparovanie na mnoho

rokov.

 



Naparovacia žehlička GC4880/20

Technické údaje

Jednoduché používanie

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m

Automatické bezpečnostné vypnutie

Komfortná rukoväť

Kapacita nádoby na vodu: 350 ml

Funkcia Drip stop

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Rýchle odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: 50 g/min.

Príkon: 2800 W

Zosilnená para: 200 g

Zvislá para

Napätie: 220 – 240 V

Rozstrekovanie vody

Ekologická efektivita

Režim úspory energie

Úspora energie*: 20 %

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Záruka

2-ročná celosvetová záruka

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc,

Samočistenie

Veľkosť a hmotnosť

Hmotnosť žehličky: 1,5 kg

* Až 20 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s

RI3320 pri max. nastavení
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