
Sistema de vapor
pressurizado

GC7220

Engomar mais rápido - desde o início até ao fim
Vapor pressurizado com enchimento rápido do depósito

Criado para acelerar o engomar desde o início até ao fim, o GC7220 está pronto a ser usado em 2 minutos. A

potência do vapor pressurizado acelera o engomar penetrando mais fundo no tecido e a abertura de

enchimento mais larga permite encher de forma rápida e fácil em qualquer momento.

Deslizar suave

Base do ferro SteamGlide para máximo vapor e deslizar óptimo

Chega às zonas mais difíceis

A função Steam Tip permite-lhe passar a ferro mesmo nas áreas de difícil acesso.

Engomar rápido e potente

Pressão de vapor até 3,5 bares para um engomar rápido

Pronto a usar em 2 minutos

Saída contínua de vapor até 80 g/min. para remoção rápida dos vincos

A abertura para encher o depósito de água permite re-encher rápido e facilmente em qualquer momento

Engomar confortável

O travão do botão do vapor acciona a saída de vapor contínuo sem precisar de carregar
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Destaques Especificações

Steam Tip

A exclusiva Ponta Activa combina uma frente

da base particularmente pontiaguda com

aberturas de vapor especiais na ponta, para

chegar às áreas mais pequenas e mais difíceis

e conseguir os melhores resultados a engomar.

Pressão de vapor até 3,5 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.

Arranque rápido

Quando ligado, o sistema de engonar está

pronto para passar a vapor em apenas 2

minutos.

Saída contínua de vapor até 80 g/min

O vapor contínuo até 80 g/min. ajuda a

remover eficazmente todos os vincos.

Abertura para encher, extra-larga

Encher o depósito de água do ferro nunca foi

tão rápido ou fácil. Basta abrir a tampa de fácil

acesso e verter a água. A abertura grande, tipo

funil, garante um enchimento rápido e prático

sem entornar. E a água pode ser adicionada

em qualquer momento - antes, durante ou

depois de passar a ferro - sem ter de esperar

que o ferro arrefeça.

Interruptor de bloqueio para o vapor

O travão do botão do vapor acciona a saída de

vapor e dá ao utilizador a possibilidade de ter

vapor contínuo no ferro sem ter de carregar

constantemente no botão.

Base do Ferro SteamGlide

Esta base de design especial combina um

revestimento cerâmico superior para um

deslizar mais fácil em todos os tecidos e

aberturas cuidadosamente concebidas para

uma potente remoção dos vincos.

Engomar confortável

Conforto adicional: Interruptor de bloqueio

para o vapor

Manutenção anti-calcário: Limpeza fácil

Comprimento do cabo: 2 m

Comprimento da mangueira: 1,7

Utilização segura: Paragem automática para

evitar sobreaquecimento

Adequado água da torneira

Remoção de vincos

Base: Óptima distribuição dos orifícios de

vapor

Vapor vertical: Vapor vertical contínuo

Fácil de utilizar

Activo: Luz indicadora de temperatura pronto

a usar

Configuração e arrumação fáceis: Arrumação

fácil do fio e da mangueira

Alcance de zonas difíceis: Ranhura para

botões

Especificações Técnicas

Potência da caldeira: 1400

Frequência: 50-60

Potência do ferro: 800

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 429 x 400 x 206

Peso do produto: 6,1
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