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Dublaţi-vă viteza de călcare utilizând abur sub

presiune
Sistem de călcare puternic şi compact cu fixare la transport

Beneficiaţi de avantajele unui fier de călcat compact şi portabil 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 ergonomic şi uşor de 1,2 kg

Acoperire talpă împotriva lipirii

Uşor de utilizat

Fixaţi şi transportaţi fără efort sistemul cu o singură mână

Setări variabile pentru abur pentru a corespunde tuturor articolelor de îmbrăcăminte

Instalare şi stocare uşoare

Funcţie ECO: Reduceţi consumul de energie

Economisiţi 20% din energie şi 40% din consumul de apă



Sistem de călcare sub presiune GC6440/02

Repere Specificaţii

Presiune abur de până la 4 bari

Dublaţi-vă viteza de călcare cu jet de abur sub

presiune. Aburul sub presiune pătrunde adânc

în materiale, făcând călcatul rapid şi uşor, chiar

pe materiale dificile.

Jet de abur continuu de până la 100 g/min

Jet de abur continuu de până la 100 g/min

datorită cantităţilor mici de apă care sunt

pompate de fiecare dată în fierbător. Pentru

îndepărtarea rapidă şi perfectă a cutelor.

Fier de călcat ergonomic

Designul ergonomic al fierului permite o

călcare confortabilă, prin reducerea efortului

depus de încheietura mâinii. Mânerul înclinat

în sus asigură o poziţie naturală reducând

efortul în timpul călcării. Designul fierului de

călcat previne mişcările repetate provocate de

aşezarea fierului în poziţie verticală. Fierul de

călcat este uşor (1,2 kg) pentru o experienţă de

călcare uşoară şi confortabilă.

Dispozitiv de fixare pentru transport

Transportul sistemului cu abur nu a fost

niciodată atât de uşor. Fixaţi fierul de călcat în

bază cu ajutorul pârghiei de fixare din partea

posterioară şi transportaţi întregul sistem cu o

singură mână. Acest lucru vă permite să

transportaţi şi să stocaţi sistemul imediat şi în

siguranţă, oricând doriţi.

Călcare confortabilă

Reglare anticalcar: Clătire uşoară

Lungime cablu: 1,9 m

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 ml

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 100 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 abur gata, Led temperatură gata,

Mai multe setări pentru abur, Indicator rezervor

de apă gol

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: 5,25
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