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Duplique a velocidade de engomar com o vapor

pressurizado
Sistema de engomar compacto potente, bloqueio de

transporte

Para um ferro portátil de tamanho compacto e o dobro da capacidade de

engomar com vapor pressurizado.

Engomar rápido e potente

Pressão de vapor até 4 bares para um engomar rápido

Vapor continuo até 100 g/min. para remoção rápida dos vincos

Engomar confortável

Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

Revestimento antiaderente da base

Fácil de utilizar

Bloqueie e transporte sem esforço o seu sistema, com uma mão

Várias posições para todos os tecidos

Montagem e arrumação fáceis

Modo ecológico: menos consumo de energia

Economize 20% no consumo de energia e 40% no consumo de água



Sistema de engomar pressurizado GC6440/02

Destaques Especificações

Pressão de vapor até 4 bares

Duplique a sua velocidade de engomar com

vapor pressurizado. Este penetra

profundamente nos tecidos, tornando o

engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em

tecidos difíceis.

Saída contínua de vapor até 100 g/min

Saída contínua de vapor até 100 g/min., graças

às pequenas quantidades de água enviadas

continuamente para a caldeira. Para uma

remoção rápida e perfeita dos vincos.

Ferro ergonómico

O design ergonómico do ferro torna o engomar

confortável esforçando menos o pulso. A pega

vertical garante uma posição natural reduzindo

o esforço durante o engomar. O design do ferro

também evita os movimentos repetitivos

provocados pela colocação do ferro no

respectivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para

uma experiência de engomar fácil e

confortável.

Bloqueio de transporte

Transportar o seu sistema de vapor nunca foi

tão fácil. Fixe o seu ferro à base utilizando a

alavanca na parte posterior e transporte o

sistema com uma mão. Isto permite-lhe

transportar e guardar de forma imediata e

segura o seu sistema, sempre que desejar.

Engomar confortável

Manutenção anti-calcário: Limpeza fácil

Comprimento do cabo: 1,9 m

Ferro com design ergonómico: Ferro

ergonómico para engomar confortavelmente

Comprimento da mangueira: 1,7

Utilização segura: Paragem automática para

evitar sobreaquecimento

Adequado água da torneira

Capacidade do depósito da água: 800 ml

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 100 g/min

Vapor pressurizado: Até 4 bares

Base: Óptima distribuição dos orifícios de

vapor

Vapor vertical: Vapor vertical contínuo

Fácil de utilizar

Activo: Luz indicadora de vapor pronto a usar,

Luz indicadora de temperatura pronto a usar,

Várias posições de vapor, Luz de depósito da

água vazio

Configuração e arrumação fáceis: Bloqueio

de transporte, Design compacto, Arrumação

fácil

do fio e da mangueira

Alcance de zonas difíceis: Ranhura para

botões, Steam Tip

Deslizar suave

Base: Base antiaderente

Especificações Técnicas

Potência da caldeira: 1370

Frequência: 50-60

Potência do ferro: 800

Tempo de arranque: 6

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 319 x 199 x 166

Peso do produto: 5,25
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