
Nagynyomású
vasalórendszer

GC6310

Egyszerű, gyors és hatékony
Vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású gőz segítségével

A 6310-es modellt a vasalás idejének lerövidítésére tervezték. Az állandó 85 g/perces állandó gőzkibocsátás és

az akár 3,5 báros gőznyomás, melyek mélyen behatolnak a textíliákba, kivételesen gyors és professzionális

eredményt biztosítanak még a nehezen vasalható anyagok esetében is.

Könnyedén siklik

Könnyű siklás, tartós, rozsdamentes acél vasalótalp

Gyors és hatékony vasalás

Akár 3,5 báros gőznyomás a gyors vasaláshoz

Folyamatos, akár 85 g/perc gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Függőleges irányú gőz a felfüggesztett textíliák gyűrődéseinek eltávolításához



Nagynyomású vasalórendszer GC6310/03

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 3,5 báros nyomás

A nagy nyomásnak köszönhetően a gőz

mélyen behatol a textíliába, kivételesen gyors

vasalást biztosítva a nehezen vasalható

anyagok esetében is.

 Hosszabb élettartam

Vízkőmentesítés: Öblítse ki a vízmelegítőt

minden 10. használatkor

Inox vízmelegítő külső fűtőelemmel:

Korróziómentes gőzkamra

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Optimálisan elhelyezett nyílások: Az ideális

gőzeloszláshoz

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

Gombok körülvasalását segítő mélyedés:

Segítségével a gombok és szegélyek gyorsan

körbevasalhatók

Kényelmes vasalás

Gőzszabályozó zár: Gőzt bocsát ki, lenyomás

nélkül

Extrahosszú vezeték a maximális

mozgástérért: 1,9 m

Extra hosszú tömlő a maximális mozgástér

érdekében: 1,7 m

Csapvízzel is használható

Biztonságos vasalás

Túlmelegedés elleni biztonsági leállítás:

Meggátolja a vízmelegítő túlmelegedését

Négy gumi láb: Biztosítja, hogy az állvány ne

csússzon

Stabil függőleges pihenőhelyzet: Stabilitást

ad az álló vasalónak

Teljes körű vezérelhetőség

Vasaló hőmérsékletjelző fény

Műszaki adatok

Frekvencia: 50 Hz

Feszültség: 230 V

Vasaló teljesítménye: 800 W

Vízmelegítő teljesítménye: 1250 W

Indítási idő: 8 perc

Víztartály űrtartalma: 1 l

Tömeg és méretek

Méretek: 276 X 332 X 412 mm

Tömeg (csomagolással együtt): 6,06 kg

Raklap: 40 db
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