
 

Ατμοσίδερο

Azur

  55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

Βολή ατμού 250 γρ.

Πλάκα SteamGlide Elite

 

GC4909/60

Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
Με την καλύτερη πλάκα με αντοχή στις γρατσουνιές

Απόδοση μεγάλης διάρκειας με το σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc

Release και την πλάκα SteamGlide Elite που διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές.

Γρηγορότερο σιδέρωμα και πανίσχυρη απόδοση

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

3000W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Παροχή ατμού έως και 55 γρ./λεπτό για ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Άνετο σιδέρωμα

Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick calc release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει χωρίς επίβλεψη

Εύκολο σιδέρωμα

Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

SteamGlide Elite: η πλάκα με βέλτιστη ολίσθηση και αντοχή στις γρατσουνιές
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Χαρακτηριστικά

Βολή ατμού έως 250 γρ.

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση

των επίμονων τσακίσεων.

3000W για γρήγορη προθέρμανση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη

απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Συνεχής παροχή ατμού έως 55 γρ./λεπτό

Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει

έως και 50% περισσότερο μέσα στο ύφασμα για

γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc

Release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου και

απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας

Αυτόματη διακοπή

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα, αν το αφήσετε

ακίνητο. Αν παραμείνει με την πλάκα στραμμένη

προς τα κάτω, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από

30 δευτερόλεπτα. Αν παραμείνει στη βάση του,

απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 λεπτά.

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Το σύστημα διακοπής σταξίματος εμποδίζει τις

διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από

σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε

κάθε θερμοκρασία.

Δοχείο νερού 300ml

Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στη μεγάλη

δεξαμενή νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε

περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.

Πλάκα SteamGlide Elite

Η αποκλειστική SteamGlide Elite αποτελεί την

καλύτερη πλάκα για απόλυτη ολίσθηση και μέγιστη

αντοχή στις γρατσουνιές.
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Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 55 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 3000 W

Πίεση: 55 γρ./λεπτό

Ετοιμότητα χρήσης: 2 ελάχιστο

Βολή ατμού: 250 ζ

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Τάση: 240 volt

Ψεκασμός νερού

Εύκολη χρήση

Πλάκα που γλιστράει: 4 αστέρια

Ονομασία πλάκας: SteamGlide Elite

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

καλωδίου 360 μοιρών

Drip Stop

Ενσωματωμένο βύσμα τροφοδοσίας

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 3 ιγ

Επιλογή ατμού από τη λαβή

Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 αστέρια

Χρήση και με νερό βρύσης

Αυτόματη διακοπή

Ενδεικτική λυχνία

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Γρήγορη

απομάκρυνση αλάτων

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 13,7 x 16,7 x

33,2 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 12,88 x 15,33 x

31,95 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία:

1,908 κ.

Βάρος σίδερου: 1,669 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
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