
Żelazko parowe

Azur

 
Ciągły strumień pary 50 g/min

Silne uderzenie pary 220 g

Stopa SteamGlide Elite

 

GC4901/10

Idealne efekty za każdym razem
Dzięki stopie o najlepszej odporności na zarysowania

Wydajność na długie lata dzięki funkcji odkamieniania Quick Calc Release i stopie

SteamGlide Elite o zwiększonej odporności na zarysowania.

Szybkie prasowanie i duża wydajność

Silne uderzenie pary do 220 g usuwa uporczywe zagniecenia

Moc 2800 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Strumień pary do 50 g/min ułatwiający skuteczne rozprasowywanie zagnieceń

Wygoda prasowania

Funkcja szybkiego usuwania kamienia ułatwia czyszczenie żelazka

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego

bez nadzoru

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania



Żelazko parowe GC4901/10

Zalety Dane techniczne

Silne uderzenie pary do 220 g

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać

oporne zagniecenia.

Moc 2800 W zapewnia szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne działanie

umożliwiają przyspieszenie prasowania.

Strumień pary do 50 g/min

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja szybkiego usuwania kamienia ułatwia

czyszczenie żelazka i zapewnia dobrą

wydajność strumienia pary przez długi czas

Automatyczne wyłączanie

Żelazko wyłącza się, jeśli jest pozostawione w

bezruchu. Jeśli zostanie pozostawione na

stopie, wyłączy się automatycznie po 30

sekundach, a na podstawie wyłączy się

automatycznie po 8 minutach.

Stopa SteamGlide Elite

SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka

zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą

odporność na zarysowania.

 

Technologia

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 50 g/min

Moc: 2800 W

Ciśnienie: 50 g/min

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: 220 g

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Napięcie: 240 V

Spryskiwacz

Wygodne użytkowanie

Poślizg stopy żelazka: 4 gwiazdki

Stopa żelazka: SteamGlide Elite

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Obracany przewód: Przewód obracający się o

360 stopni

Blokada kapania

Zintegrowane gniazdo zasilania

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Wybór poziomu strumienia pary na uchwycie

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

5 gwiazdki

Możliwość stosowania wody z kranu

Automatyczne wyłączanie

Wskaźnik

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja

Quick Calc Release

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Łączna waga z opakowaniem: 1,908 kg

Waga żelazka: 1,669 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier
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