
Система за гладене

под налягане

GC6360

Проста, бърза и ефективна
Удвоете скоростта на гладене с пара под налягане

Моделът 6360 е създаден, за да снижи времето за гладене. Парният удар с до 110 г/мин. и парата с налягане 4 атм., която

прониква дълбоко в тъканите, осигуряват изключително бързи и професионални резултати, дори и върху упорити тъкани.

Бързо и мощно гладене

Налягане на парата до 4 атм. с цел бързо гладене

Парният удар до 110 г/мин. помага да се отстраняват и най-упоритите гънки

Непрекъсната пара до 95 г/мин. за бързо премахване на гънки

Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи тъкани

Всеобхватно управление

Променливи настройки на парата, подходящи за различни дрехи

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност Careeza за изключително гладене на всякакви тъкани
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Налягане на парата до 4 атм.

Ускорете два пъти гладенето си с парата под

налягане. Парата под налягане прониква дълбоко в

тъканите, като така ускорява и улеснява гладенето

дори и на трудни тъкани.

  Удобно гладене

Допълнително удобство: Заключване на спусъка на

парата

Управление на защитата срещу накип: Лесно

изплакване

Дължина на шнура: 1,9 м

Дължина на маркуча: 1,7

Безопасна употреба: Предпазител против

прегряване

Подходяща за чешмяна вода

Премахване на гънки

Гладеща повърхност: Оптимално разположение на

отворите

Лесна употреба

Управление: Светлинен индикатор за готовност за

пара, Температурен индикатор за готовност,

Светлинен индикатор за празен воден резервоар

достигане до трудни места: Жлеб за гладене около

копчета

Технически спецификации

Мощност на парния резервоар: 1250

Честота: 50-60

Мощност на ютията: 800

Време за първоначална готовност: 8

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 276 x 332 x 412

Тегло на изделието: 6,06

Калъф за носене: 0,71
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