
Sistem de călcare
sub presiune

GC6310

Simplu, rapid şi eficient
Dublaţi-vă viteza de călcare utilizând abur sub presiune

Modelul 6310 este creat pentru a reduce timpul de călcare. Un flux de abur constant de până la 85 g/min şi o

presiune de până la 3,5 bari penetrează adânc ţesătura pentru a obţine un rezultat rapid şi profesionist, chiar şi

la ţesăturile dificile.

Alunecare lină

Talpă din oţel inoxidabil, rezistentă, cu alunecare lină

Călcare puternică şi rapidă

Presiune a aburului de până la 3,5 bari pentru o călcare uşoară

Jet de abur continuu de până la 85 g/min pentru îndepărtarea rapidă a cutelor

Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate



Sistem de călcare sub presiune GC6310/03

Repere Specificaţii

Până la 3,5 bari

Datorită presiunii ridicate, aburul penetrează

adânc în material, producând rezultate extrem

de rapide, chiar şi în cazul materialelor dificile.

 Durată mai lungă de viaţă

Detartrare: Clătiţi boilerul după fiecare 10

sesiuni de călcat

Fierbător din inox cu element de încălzire

extern: Cameră pentru abur cu protecţie

anticoroziune

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Model optim de orificii: Pentru distribuţia

optimă a aburului

Ajunge în zonele greu accesibile

Crestătură pentru nasturi: Permite călcarea

rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor

Călcare confortabilă

Blocare activator abur: Eliberează abur fără a

fi nevoie de apăsare

Cablu lung, pentru autonomie maximă: 1,9 m

Furtun mai lung pentru a ajunge cât mai

departe: 1,7 m

Adecvat cu apă de la robinet

Călcare sigură

Oprire de siguranţă la supraîncălzire: Previne

supraîncălzirea fierbătorului

Patru picioruşe de cauciuc: Asiguraţi-vă că

stativul nu alunecă

Suport stabil: Păstrează fierul de călcat stabil

când este în picioare

Control integral

Led temperatură fier de călcat gata

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50 Hz

Tensiune: 230 V

Putere fier de călcat: 800 W

Putere fierbător: 1250 W

Durată de pornire: 8 minute

Capacitate rezervor de apă: 1 L

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni: 276 X 332 X 412 mm

Greutate (inclusiv ambalajul): 6,06 kg

Palet: 40 buc.
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