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70 grammos

 
GC6405

Vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású

gőz segítségével

Hatékony, kompakt vasalórendszer.

Használja ki a kompakt vasalórendszer minden kényelmét és vasaljon kétszer

gyorsabban a nagynyomású gőz segítségével.

Gyors és hatékony vasalás

Akár 4 bar gőznyomás a gyors vasaláshoz

Akár 70 g/perc folyamatos gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Kényelmes vasalás

Ergonomikus és könnyű, 1,2 kg-os vasaló

Könnyű siklás, tartós, rozsdamentes acél vasalótalp

Egyszerű használat

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt



Nagynyomású vasalórendszer GC6405/03

Fénypontok

Akár 4 bar gőznyomás

Növelje kétszeresére a vasalási sebességet

nagynyomású gőzzel. A nagynyomású gőz

mélyen behatol az anyagok szövetébe, így a

vasalást gyorssá és egyszerűvé varázsolja,

még makacs anyagok esetén is.

Ergonomikus vasaló

A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a

csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt

fogantyú természetes tartást tesz lehetővé,

ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott

fizikai megterhelést. Ez a kialakítás

feleslegesség teszi az olyan megterhelő

mozdulatok ismétlését, mint a vasaló sarkára

állítását. A vasaló könnyű (1,2 kg), így a

vasalás egyszerű és kényelmes élményt jelent

Önnek.

Akár 70 g/perc folyamatos gőzölés

Az akár 70 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

segítségével az összes gyűrődés hatékonyan

eltávolítható.

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Rozsdamentes acél vasalótalp

Könnyű siklás, tartós, rozsdamentes acél

vasalótalp

Gőzölős orr

Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan

meghosszabbított gőzfuratoknak köszönhetően

a nehezen elérhető, legeldugottabb területeket

is könnyedén kivasalhatja; így elégedett lehet

az eredménnyel.



Nagynyomású vasalórendszer GC6405/03

Műszaki adatok

Kényelmes vasalás

Csapvízzel is használható

Extra hosszú tömlő a maximális mozgástér

érdekében: 1,7 m

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér

érdekében: 1,9 m

Ergonomikus vasalókialakítás: Ergonomikus

kialakítású vasaló kényelmes vasaláshoz

Biztonságos vasalás

Túlmelegedés elleni biztonsági leállítás:

Meggátolja a vízmelegítő túlmelegedését

Négy gumi láb: Biztosítja, hogy az állvány ne

csússzon

Tömeg és méretek

Tömeg (csomagolással együtt): 5,25 kg

Raklap: 40 db

Méretek: 319 x 199 x 166 mm

Könnyedén siklik

Bevonattal ellátott vasalótalp a tökéletes

sikláshoz

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Kábel- és tömlőtárolás: Beépített kábel- és

tömlőtároló rész

Kompakt kialakítás: Kompakt kialakítása

folytán könnyen kezelhető és tárolható.

Műszaki adatok

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Vízmelegítő teljesítménye: 1370 W

Vasaló teljesítménye: 800 W

Indítási idő: 6 perc

A vízmelegítő térfogata: 800 ml

Teljes körű vezérelhetőség

Vasaló hőmérsékletjelző fény

Hosszabb élettartam

Inox vízmelegítő külső fűtőelemmel:

Korróziómentes gőzkamra

Vízkőmentesítés: Öblítse ki a vízmelegítőt

minden 10. használatkor

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Folyamatos függőleges gőz: Felfüggesztett

textíliákhoz

Optimálisan elhelyezett nyílások: Az ideális

gőzeloszláshoz

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

Gombok körülvasalását segítő mélyedés:

Segítségével a gombok és szegélyek gyorsan

körbevasalhatók

Gőzölős orr: A nehezen elérhető helyek sem

jelentenek problémát

Gyors és hatékony vasalás

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 90 g/perc

Gőznyomás: Akár 4 báros nyomás
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