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Vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású

gőz segítségével

Hatékony, kompakt vasalórendszer vasalózárral

Használja ki a kompakt és hordozható vasalórendszer minden kényelmét és

vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású gőz segítségével.

Gyors és hatékony vasalás

Akár 4 báros gőznyomás a gyors vasaláshoz

Folyamatos, akár 100 g/perc gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Kényelmes vasalás

Ergonomikus kialakítású vasaló kényelmes vasaláshoz

Tapadásmentes vasalótalp-bevonat

Egyszerű használat

A zárolt rendszer kényelmesen, egy kézzel szállítható

Változtatható gőzbeállítás minden textíliához

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr segítségével a nehezen elérhető helyeket is vasalhatja

ECO-beállítás: Takarékoskodjon az energiával!

20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás



Nagynyomású vasalórendszer GC6450/02

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 100 g/perc folyamatos gőzölés

Akár 100 g/perc folyamatos gőzölés a

vízmelegítőbe egyszerre beszivattyúzott kis

vízmennyiségnek köszönhetően. A gyűrődések

tökéletes, gyors eltüntetéséhez.

Ergonomikus vasaló

A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a

csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt

fogantyú természetes tartást tesz lehetővé,

ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott

fizikai megterhelést. Ez a kialakítás

feleslegesség teszi az ismétlődő mozdulatokat,

pl. a vasaló sarkára állítását.

Akár 4 bar gőznyomás

Növelje kétszeresére a vasalási sebességet

nagynyomású gőzzel. A nagynyomású gőz

mélyen behatol az anyagok szövetébe, így a

vasalást gyorssá és egyszerűvé varázsolja,

még makacs anyagok esetén is.

Vasalózár

A gőzölőrendszer szállítása most minden

eddiginél egyszerűbb. Rögzítse a vasalót a

talpához a hátsó kar segítségével – így egy

kézzel hordozhatóvá válik. A rendszer

hordozása és tárolása azonnal biztonságosan

megoldható, amikor csak szükség van rá.

Kényelmes vasalás

Vízkőmentesítő rendszer: Egyszerű öblítés

Vezetékhossz: 1,9

Ergonomikus vasalókialakítás: Ergonomikus

kialakítású vasaló kényelmes vasaláshoz

Tömlőhosszúság: 1,7

Biztonságos használat: Túlmelegedés elleni

biztonsági leállítás

Csapvízzel is használható: Van

Víztartály űrtartalma: 800

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: Akár 100 g/perc

Nagynyomású gőz: akár 4,2 bar

Vasalótalp: Optimálisan elhelyezett nyílások

Függőleges gőz: Folyamatos függőleges gőz

Egyszerű használat

Vezérlés: Gőz készenléti jelzőfény,

Hőmérséklet üzemkész jelzőfény,

Változtatható gőzbeállítás, Üres víztartályt

jelző fény

Egyszerű beállítás és tárolás: Vasalózár,

Kompakt kialakítás, Egyszerű kábel- és

tömlőtárolás

a nehezen elérhető helyekhez is: Gombok

körülvasalását segítő mélyedés, Gőzölős orr

Könnyedén siklik

Vasalótalp: Tapadásmentes bevonatú

vasalótalp

Műszaki adatok

Vízmelegítő teljesítménye: 1370

Frekvencia: 50-60

Vasaló teljesítménye: 800

Indítási idő: 6.

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 319 x 199 x 166

Termék tömege: 5,25
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