
Σύστημα σιδερώματος

με πίεση

6400 series

GC6430

Η διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού
Συμπαγές ισχυρό σύστημα σιδερώματος με κλείδωμα μεταφοράς

Απολαύστε την ευκολία που παρέχει ένα συμπαγές και φορητό σύστημα σιδερώματος και διπλασιάστε την ταχύτητα

σιδερώματος με πίεση ατμού.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Μέχρι 4 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Συνεχής παροχή ατμού έως 90 γρ./λεπτό για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων

Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση

Κλείδωμα και μεταφορά του συστήματός σας με ένα χέρι

Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης καλωδίου και σωλήνα

Ο συμπαγής σχεδιασμός του διευκολύνει την αποθήκευση και τη χρήση του

Άνετο σιδέρωμα

Εργονομικά σχεδιασμένο σίδερο για άνετο σιδέρωμα

Αντιθερμική επιφάνεια εναπόθεσης: για να εναποθέτετε με ασφάλεια το καυτό σίδερο

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

Το ενεργό άκρο ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα με επίστρωση για εξαιρετική ολίσθηση



Σύστημα σιδερώματος με πίεση GC6430/02

Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Άνετο σιδέρωμα

Χρήση και με νερό βρύσης

Ιδιαίτερα μακρύς σωλήνας για μέγιστη ευκολία: 1,7 m

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.:

1,9 m

Εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου: Εργονομικά

σχεδιασμένο σίδερο για άνετο σιδέρωμα

Ασφαλές σιδέρωμα

Διακοπή ασφαλείας από υπερθέρμανση: Αποτρέπει

την υπερθέρμανση του μπόιλερ

Τέσσερα ελαστικά πέλματα: Βεβαιωθείτε ότι η βάση

δεν γλιστράει

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος (με τη συσκευασία): 5,5 κ.

Παλέτα: 40 τεμάχια

Διαστάσεις: 319 x 199 x 166 χιλ.

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα με επίστρωση για εξαιρετική ολίσθηση

Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση

Αποθήκευση καλωδίου & σωλήνα: Ενσωματωμένος

χώρος αποθήκευσης καλωδίου και σωλήνα

Κλείδωμα μεταφοράς: Κλείδωμα και μεταφορά του

συστήματος με ένα χέρι

Συμπαγής σχεδίαση: Ο συμπαγής σχεδιασμός του

διευκολύνει την αποθήκευση και τη χρήση του

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 230 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ισχύς του μπόιλερ: 1370 W

Ισχύς του μπόιλερ: 1370 W

Ισχύς του σίδερου: 800 W

Χρόνος εκκίνησης:

6 λεπτό(ά)

Χωρητικότητα μπόιλερ: 800 ml

Πλήρης έλεγχος

Λυχνία ετοιμότητας σίδερου στην επιθυμητή

θερμοκρασία

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Ανοξείδωτο μπόιλερ με εξωτερικό θερμαντικό

στοιχείο: Ανοξείδωτο δοχείο ατμού

Λειτουργία Calc-clean: Απλά ξεπλένετε το μπόιλερ

μετά από 10 χρήσεις

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Συνεχής ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Για υφάσματα

που κρέμονται

Ιδανική διάταξη οπών: Για την καλύτερη κατανομή

ατμού

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

Ειδική εσοχή: Επιταχύνει τη διαδικασία του

σιδερώματος κοντά στα κουμπιά και στις ραφές

Ενεργό Άκρο Ατμού: Σας επιτρέπει να σιδερώνετε

ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Συνεχής παροχή ατμού: Μέχρι 90 γρ./λεπτό

Πίεση ατμού: Μέχρι 4 bar

Μέχρι 4 bar πίεσης ατμού

Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο

παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις

ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας

το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα

υφάσματα.

Συνεχής παροχή ατμού έως 90 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 90 γρ./λεπτό χάρη στις

μικρές ποσότητες νερού που διοχετεύονται στο

μπόιλερ κάθε φορά. Για γρήγορη και άψογη αφαίρεση

των τσακίσεων.

Κλείδωμα μεταφοράς

Η μεταφορά του συστήματος ατμού δεν ήταν ποτέ

τόσο εύκολη. Κλειδώστε το σίδερο στη βάση

χρησιμοποιώντας το μοχλό κλειδώματος στο πίσω

μέρος και μετακινήστε ολόκληρο το σύστημα με ένα

χέρι. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινείτε και να

αποθηκεύετε το σύστημά σας άμεσα και με ασφάλεια

όποτε θέλετε.

Εργονομικό σίδερο

Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου διευκολύνει

το άνετο σιδέρωμα καθώς περιορίζει την

καταπόνηση του καρπού. Η λαβή με καμπύλη προς

τα

πάνω εξασφαλίζει μια φυσική θέση που μειώνει την

καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο σχεδιασμός του

σίδερου αποτρέπει επίσης τις επαναλαμβανόμενες

κινήσεις που απαιτούνται για να ακουμπήσετε το

σίδερο με τη βάση προς τα κάτω.

Συμπαγής σχεδίαση

Το σύστημα είναι τόσο συμπαγές που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες σιδερώστρες

και να αποθηκευτεί εύκολα.
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