
Tlakový žehliaci
systém

6400 series

 

Carry-lock

ECO

 
GC6440

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou

stlačenej pary

Kompaktný žehliaci systém s funkciou Carry-lock

Využite pohodlie kompaktného žehliaceho systému prenosnej veľkosti a

zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou tlakovanej pary.

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 4 bary pre rýchle žehlenie

Kontinuálna para až do 100 g/min. pre rýchle vyhladenie záhybov

Pohodlné žehlenie

Ergonomická a ľahká 1,2 kg žehlička

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Jednoduché používanie

Bez námahy zaistite a preneste systém jednou rukou

Variabilné nastavenie pary, ktoré vyhovuje každému odevu

Jednoduché zloženie a odkladanie

Nastavenie ECO: Zníženie spotreby energie

Ušetrite 20 % energie a 40 % spotreby vody



Tlakový žehliaci systém GC6440/02

Hlavné prvky Technické údaje

Tlak pary až 4 bary

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou

stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do

tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a

jednoduché aj pri tých najnáročnejších

tkaninách.

Kontinuálna para až do 100 g/min.

Kontinuálna para až do 100 g/min. vďaka

malým množstvám vody, ktoré sa zakaždým

čerpajú do generátora pary. Pre dokonalé a

rýchle vyhladenie záhybov.

Ergonomická žehlička

Ergonomický dizajn tejto žehličky umožňuje

pohodlné žehlenie, lebo odľahčuje namáhanie

zápästia. Nahor sklonená rúčka zaistí

prirodzenú polohu a znižuje námahu pri

žehlení. Dizajn žehličky tiež zabraňuje

opakovaným pohybom spôsobovaným

pokladaním žehličky na pätu. Žehlička je ľahká

(1,2 kg), čím umožňuje jednoduché a pohodlné

žehlenie.

Carry-lock

Prenášanie naparovacieho systému nikdy

nebolo také jednoduché. Zaistite žehličku k

základni pomocou zaisťovacej páčky v zadnej

časti a celý systém prenesiete jednou rukou. To

umožňuje okamžitý a bezpečný prenos a

odloženie systému kedykoľvek potrebujete.

Pohodlné žehlenie

Systém ochrany proti vodnému kameňu:

Jednoduché vyplachovanie

Dĺžka kábla: 1,9 m

Ergonomický dizajn žehličky: Žehlička s

ergonomickým dizajnom pre pohodlné

žehlenie

Dĺžka hadice: 1,7

Bezpečné použitie: Bezpečnostná ochrana

pred prehriatím

Použitie s vodou z vodovodu

Kapacita nádoby na vodu: 800 ml

Odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: Až 100 g/min.

Para pod tlakom: Až 4 bary

Žehliaca plocha: Optimálne rozmiestnenie

parných otvorov

Zvislá para: Kontinuálna vertikálna para

Jednoduché používanie

Ovládanie: Indikácia pripravenosti pary,

Indikácia primeranej teploty, Variabilné

nastavenie pary, Kontrolka prázdnej nádoby

na

vodu

Jednoduché nastavenie a skladovanie: Carry-

lock, Kompaktný dizajn, Jednoduché

uskladnenie šnúry a hadice

prístup na nedostupné miesta: Drážka na

gombíky, Naparovacia špička

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha: Nelepivá žehliaca plocha

Technické špecifikácie

Výkon generátora pary vo Wattoch: 1370

Frekvencia: 50-60

Výkon žehličky vo Wattoch: 800

Doba prípravy na použitie: 6

Napätie: 220 - 240

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 319 x 199 x 166

Hmotnosť produktu: 5,25
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