
 

Fier de călcat cu
abur

Azur

 
Abur continuu de 55 g/min.

Jet de abur de 250 g

Talpă SteamGlide Elite

 

GC4909/60

Rezultate perfecte de fiecare dată
Cu cea mai bună talpă a noastră, rezistentă la zgârieturi

Performanţă de durată cu QuickCalc Release şi talpa SteamGlide Elite cu

rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi.

Călcare mai rapidă şi performanţă puternică

Jetul de abur de până la 250 g îndepărtează rapid cutele persistente

3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

Debit de abur de până la 55 g/min. pentru îndepărtarea mai rapidă a cutelor

Călcare confortabilă

Sistem de decalcifiere QuickCalc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de

călcat

Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat

Călcat uşor

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare, de 300 ml

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

SteamGlide Elite: talpa noastră cu cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi



Fier de călcat cu abur GC4909/60

Repere

Jet de abur de până la 250 g

Pătrunde mai adânc în ţesătură pentru a

îndepărta uşor cutele persistente.

3000 W pentru încălzire rapidă

Asigură încălzire rapidă şi performanţe

puternice pentru a termina rapid călcatul

Jet de abur continuu, de până la 55 g/min.

Graţie debitului de abur puternic şi constant, în

ţesătură pătrunde cu până la 50% mai mult

abur pentru netezirea mai rapidă a cutelor.

Decalcifiere rapidă

Sistem de decalcifiere QuickCalc Release

pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat

şi o performanţă de lungă durată a aburului

Oprire automată

Fierul de călcat se opreşte automat atunci când

nu îl mai foloseşti. Lăsat pe talpă, acesta se va

opri automat după 30 de secunde. În poziţie

verticală, se va opri automat după 8 minute.

Sistem antipicurare

Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile

pentru a evita petele provocate de picături de

apă şi a călca cu încredere la orice

temperatură.

Rezervor de apă de 300 ml

Sunt necesare mai puţine reumpleri datorită

rezervorului de apă mare, de 300 ml. Astfel,

poţi călca mai multe haine odată.

Talpă SteamGlide Elite

Talpa noastră exclusivă SteamGlide Elite este

cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru

alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la

zgârieturi.
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Specificaţii

Tehnologie

Pentru toate materialele care pot fi călcate

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 55 g/min

Alimentare: 3000 W

Presiune: 55 g/min.

Gata de utilizare: 2 min.

Jet de abur: 250 g

Mai multe niveluri de setări pentru abur

Jet de abur vertical

Tensiune: 240 V

Pulverizare cu apă

Uşor de utilizat

Performanţa de alunecare a tălpii: 4 stele

Nume talpă: SteamGlide Elite

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 360 de grade

Sistem anti-picurare

Mufă de alimentare încorporată

Lungime cablu de alimentare: 3 m

Selectează nivelul de abur din mâner

Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 5 stele

Poate fi folosită apa de la robinet

Oprire automată

Indicator luminos

Gestionarea calcarului

Decalcifiere şi curăţare: Decalcifiere rapidă

Dimensiune şi greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 13,7 x 16,7 x

33,2 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 12,88 x 15,33

x 31,95 cm

Greutate totală cu ambalaj: 1,908 kg

Greutatea fierului: 1,669 kg

Garanţie

2 ani garanţie internaţională

Eficienţă ecologică

Ambalaj produs: 100% reciclabil

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
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