
Система за гладене

под налягане

6400 series

 

Блокировка Carry-lock

 
GC6430

Удвоете скоростта на гладене с пара под налягане

Компактна и мощна система за гладене

Възползвайте се от удобството на ютията с компактни размери и удвоете скоростта на

гладене с пара под налягане.

Бързо и мощно гладене

Налягане на парата до 4 атм. с цел бързо гладене

Непрекъсната пара до 100 г/мин. за бързо премахване на гънки

Удобно гладене

Ютия с ергономичен дизайн за удобно гладене

Незалепващо покритие на гладещата повърхност

Лесна употреба

Лесно инсталиране и прибиране

Блокирайте и носете без усилие системата си с една ръка

Достига трудните места

Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части



Система за гладене под налягане GC6430/02

Спецификации

Удобно гладене

Управление на защитата срещу накип: Лесно

изплакване

Дължина на шнура: 1,9 м

Ергономичен дизайн на ютията: Ютия с

ергономичен дизайн за удобно гладене

Дължина на маркуча: 1,7

Безопасна употреба: Предпазител против прегряване

Подходяща за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 800

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 90 г/мин

Пара под налягане: До 4 бара

Гладеща повърхност: Оптимално разположение на

Гладеща повърхност: Оптимално разположение на

отворите

Вертикално пароподаване: Продължителна

вертикална пара

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност

Лесно настройване и съхранение: Блокировка Carry-

lock, Компактен дизайн, Лесно прибиране и

съхранение на кабела и маркуча

достигане до трудни места: Жлеб за гладене около

копчета, Връх с пароподаване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Незалепваща гладеща

повърхност

Технически спецификации

Мощност на парния резервоар: 1370

Честота: 50-60

Мощност на ютията: 800

Време за първоначална готовност: 6

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 319 x 199 x 166

Тегло на изделието: 5,5
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