
 

Ατμοσίδερο

Azur Pro

  2800W

Ατμός 50 γρ./λεπτό, βολή ατμού 210

γρ.

Πλάκα T-ionicGlide

Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από

άλατα

 

GC4881/20

Πανίσχυρη τελειότητα, κάθε φορά
Απομακρύνετε γρήγορα τις τσαλάκες από τα ρούχα χάρη στον

ισχυρό ατμό

Το σίδερο ατμού Azur Pro, χάρη στον ισχυρό του ατμό, σας επιτρέπει να σιδερώνετε

γρήγορα και να έχετε ένα άψογο αποτέλεσμα. Το σιδέρωμα γίνεται πλέον πανεύκολα, χάρη

στην εξαιρετικά γρήγορη ολίσθηση, στο μεγαλύτερο δοχείο νερού και στο ενσωματωμένο

δοχείο συλλογής αλάτων που διαθέτει.

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση

2800W, για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Βολή ατμού έως 210 γρ.

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

T-ionicGlide: Η καλύτερή μας πλάκα 5 αστέρων

Άνετο σιδέρωμα

Λιγότερο συχνό γέμισμα με το πολύ μεγάλο δοχείο νερού 350 ml

Άνετη λαβή για εύκολο χειρισμό κατά τη διάρκεια του σιδερώματος

Μεγάλο καλώδιο 2,5 μ. που αρκεί για να σιδερώνετε με άνεση στη σιδερώστρα

Μυτερή άκρη για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Ασφαλές σιδέρωμα

Το ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων Calc συλλέγει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει χωρίς επίβλεψη



Ατμοσίδερο GC4881/20

Χαρακτηριστικά

2800 W

2800W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη

απόδοση.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας

προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να

αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Εύκολη λαβή

Η καλοσχεδιασμένη, άνετη λαβή στο επάνω μέρος

του ατμοσίδερου κάνει το σιδέρωμα πιο άνετο.

Πλάκα T-ionicGlide

Το T-ionicGlide είναι η καλύτερή μας πλάκα για

βέλτιστη ολίσθηση και αντοχή στις γρατσουνιές, με 5

αστέρια και ενσωματωμένη επικάλυψη οξειδίου του

τιτανίου.

Δοχείο νερού 350 ml

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στο πολύ μεγάλο

δοχείο νερού 350 ml, για να σιδερώνετε περισσότερα

ρούχα σε μία δόση.

Μυτερή άκρη

Μυτερή άκρη για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων

Το ειδικά σχεδιασμένο ενσωματωμένο δοχείο

αλάτων συλλέγει σωματίδια αλάτων κατά τη διάρκεια

του σιδερώματος. Η διαδικασία αυτόματου

καθαρισμού αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων

από το σίδερο για να σας προσφέρει σταθερή

απόδοση σιδερώματος κάθε μέρα.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Το ατμοσίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει

χωρίς επίβλεψη. Όταν το αφήνετε στη βάση του

απενεργοποιείται σε 8 λεπτά, ενώ όταν το αφήνετε

στην πλάκα ή στο πλάι, χρειάζονται 30 δευτερόλεπτα

για την απενεργοποίηση.

Καλώδιο 2,5 μ.

Το μεγάλο καλώδιο 2,5 μ. σας παρέχει το μέγεθος

που χρειάζεστε για να φτάνετε σε κάθε γωνία της

σιδερώστρας χωρίς προβλήματα.

Βολή ατμού έως 210 γρ.

Βολή ατμού έως 210 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα

και των πιο επίμονων τσακίσεων.
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Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2,5 μ.

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Μαλακή λαβή

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:

350 ml

Drip Stop

Χρήση και με νερό βρύσης

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 50 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2800 W

Βολή ατμού: 210 γρ.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Τάση: 220-240 volt

Ψεκασμός νερού

Οικολογική αποδοτικότητα

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας*: 20 %

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Ενσωματωμένο

δοχείο καθαρισμού αλάτων, Αυτοκαθαρισμός, Διπλό

ενεργό σύστημα καθαρ. αλάτων

Μέγεθος και βάρος

Βάρος σίδερου: 1,5 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 34,1*30*36 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 16*32*14 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 1,75 κ.

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: T-ionicGlide
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