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Painehöyry puolittaa silitysajan
Tehokas ja pieni höyrysilitysjärjestelmä sekä kantolukko

Kätevä, kompakti ja kannettava silitysjärjestelmä, joka takaa kaksinkertaisen

silitysnopeuden paineistetun höyryn ansiosta.

Nopeaa ja tehokasta silitystä

Jopa 4 barin höyrypaineella silität nopeasti

Jatkuva, jopa 100 g/min höyryntuotto poistaa laskokset nopeasti

Mukavaa silitystä

Ergonominen ja kevyt 1,2-kiloinen silitysrauta

Tarttumaton pohjan pinnoite

Helppokäyttöinen

Voit lukita järjestelmän ja kantaa sitä kätevästi yhdellä kädellä

Erilaisista höyryasetuksista löytyy kaikille tekstiileille sopiva

Helppo ottaa käyttöön ja asettaa säilytykseen

ECO-asetus: säästä virtaa

Säästä 20 % energiaa ja 40 % vettä



Paineistettu höyrysilitysjärjestelmä GC6450/02

Kohokohdat Tekniset tiedot

Jatkuva höyry jopa 100 g/min

Höyryntuotto on jatkuvaa ja teholtaan jopa

100 g/min, sillä vesisäiliöön pumppautuu

kerralla vain pieni määrä vettä. Nopea ja

tehokas laskosten poisto.

Ergonominen silitysrauta

Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on

miellyttävä silittää, sillä se vähentää

ranteeseen kohdistuvaa rasitusta. Ylöspäin

kaartuvan kahvan ansiosta ranteen asento on

luonteva, mikä vähentää rasitusta silityksen

aikana. Silitysraudan muotoilu myös estää

silitysraudan pystyyn asettamisesta

aiheutuvan toistuvan liikkeen. Silitysrauta

painaa vain 1,2 kiloa.

Jopa 4 barin höyrypaine

Painehöyry kaksinkertaistaa silitysnopeuden.

Painehöyry tunkeutuu syvälle kankaaseen ja

nopeuttaa ja helpottaa vaikeimpienkin

kankaiden silitystä.

Kantolukko

Höyrysilitysjärjestelmän kantaminen ei ole

koskaan ollut näin helppoa. Kun lukitset

silitysraudan runkoon takana olevalla salvalla,

voit kantaa koko järjestelmää yhdellä kädellä.

Tällä tavoin voit kantaa järjestelmää

turvallisesti aina tarvittaessa.

Mukavaa silitystä

Kalkinpoiston ohjaus: Helppo huuhdella

Johdon pituus: 1,9 m

Ergonomisesti muotoiltu silitysrauta:

Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on

miellyttävä silittää

Letkun pituus: 1,7

Turvallinen käyttää: Ylikuumenemissuoja

Voit käyttää vesijohtovettä

Vesisäiliön tilavuus: 800 ml

Ryppyjen poisto

Jatkuva höyryntuottokyky: Jopa 100 g/min

Painehöyry: Jopa 4 baaria

Pohja: Optimaalisesti asetellut höyryaukot

Pystyhöyrytys: Jatkuva pystyhöyrytys

Helppokäyttöinen

Ohjaus: Höyryn valmiusvalo, Silityslämpötilan

valmiusvalo, Säädettävät höyryasetukset,

Säiliö tyhjä -merkkivalo

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää:

Kantolukko, Kompakti muotoilu, Vaivaton

johdon ja letkun säilytys

vaikeatkin kohdat: Nappiura, Steam Tip -

höyrykärki

Pehmeästi liukuva

Pohja: Tarttumaton pohja

Tekniset tiedot

Vesisäiliön teho: 1370

Taajuus: 50–60

Silitysraudan teho: 800

Käynnistysaika: 6

Jännite: 220–240

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 319 x 199 x 166

Tuotteen paino: 5,25
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