
Sistem de călcare
sub presiune

6400 series

 
Dispozitiv de fixare pentru
transport

 
GC6430

Dublaţi-vă viteza de călcare utilizând abur sub

presiune

Sistem de călcare puternic şi compact

Beneficiaţi de avantajele unui fier de călcat mai compact şi dublaţi-vă viteza de

lucru, cu ajutorul jetului de abur sub presiune.

Călcare puternică şi rapidă

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

Jet de abur continuu de până la 100 g/min pentru îndepărtarea rapidă a cutelor

Călcare confortabilă

Fier de călcat cu design ergonomic pentru o călcare confortabilă

Acoperire talpă împotriva lipirii

Uşor de utilizat

Instalare şi stocare uşoare

Fixaţi şi transportaţi fără efort sistemul cu o singură mână

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârful unic de eliberare a aburului vă oferă abur în zonele greu accesibile



Sistem de călcare sub presiune GC6430/02

Specificaţii

Călcare confortabilă

Reglare anticalcar: Clătire uşoară

Lungime cablu: 1,9

Fier de călcat cu design ergonomic: Fier de

călcat cu design ergonomic pentru o călcare

confortabilă

Lungime furtun: 1,7

Sigur de utilizat: Oprire de siguranţă la

supraîncălzire

Utilizare cu apă de la robinet

Capacitate rezervor de apă: 800

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 90 gr/min

Abur sub presiune: Până la 4 bari

Talpă: Model optim de orificii

Jet de abur vertical: Abur vertical continuu

Uşor de utilizat

Control: Led temperatură gata

Uşor de configurat şi de depozitat: Dispozitiv

de fixare pentru transport, Design compact,

Păstrare facilă cablu şi furtun

ajunge în zone dificile: Crestătură pentru

nasturi, Vârf pt. abur

Alunecare lină

Talpă: Talpă ce nu lipeşte

Specificaţii tehnice

Putere fierbător: 1370

Frecvenţă: 50-60

Putere fier de călcat: 800

Durată de pornire: 6

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 319 x 199 x 166

Greutate produs: 5,5
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