
Sistem de călcare
sub presiune

GC6360

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

Modelul 6360 este creat pentru a reduce timpul de călcare. Un flux de abur constant de până la 110 g/min şi o

presiune de până la 4 bari penetrează adânc ţesătura pentru a obţine un rezultat rapid şi profesionist, chiar şi la

ţesăturile dificile.

Călcare puternică şi rapidă

Presiune a aburului de până la 4 bari pentru o călcare uşoară

Jet de abur de până la 110 g/min ajută la îndepărtarea cutelor încăpăţânate

Jet de abur continuu de până la 95 g/min pentru îndepărtarea rapidă a cutelor

Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate

Control integral

Setări variabile pentru abur pentru a corespunde tuturor articolelor de îmbrăcăminte

Alunecare lină

Talpă Careeza pentru alunecare excepţională pe toate materialele



Sistem de călcare sub presiune GC6360/02

Repere Specificaţii

Presiune abur de până la 4 bari

Dublaţi-vă viteza de călcare cu jet de abur sub

presiune. Aburul sub presiune pătrunde adânc

în materiale, făcând călcatul rapid şi uşor, chiar

pe materiale dificile.

 Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Blocare activator abur

Reglare anticalcar: Clătire uşoară

Lungime cablu: 1,9 m

Lungime furtun: 1,7

Sigur de utilizat: Oprire de siguranţă la

supraîncălzire

Utilizare cu apă de la robinet

Eliminarea cutelor

Talpă: Model optim de orificii

Uşor de utilizat

Control: Led abur gata, Led temperatură gata,

Indicator rezervor de apă gol

ajunge în zone dificile: Crestătură pentru

nasturi

Specificaţii tehnice

Putere fierbător: 1250

Frecvenţă: 50-60

Putere fier de călcat: 800

Durată de pornire: 8

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 276 x 332 x 412

Greutate produs: 6,06

Ladă de transport greutăţi: 0,71
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