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Sistema de engomar 
pressurizado

GC7225
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 GC7225 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.

Engomar rápido e potente
• Pressão de vapor até 3,5 bares para um engomar rápido
• Pronto a usar em 2 minutos
• Vapor contínuo até 80 g/min.
• 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
 



 Até 3.5 bares
Graças à alta pressão, o vapor penetra em 
profundidade nos tecidos, proporcionando 
resultados excepcionalmente rápidos, mesmo nos 
tecidos mais difíceis.

Arranque rápido
Quando ligado, o sistema de engonar está pronto 
para passar a vapor em apenas 2 minutos.

Até 80 g/min de vapor
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.
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Destaques
rápida e fácil arrumação do cabo e da mangueira • Palete: 254 (Europallet) ; 399 (ROW) pcs
•

Longa duração
• Caldeira em inox com resistência de aquecimento 

externa: Câmara de vapor anti-corrosão
• Função Calc-clean: Basta enxaguar a caldeira após 

cada 10 utilizações

Remove facilmente os vincos
• Óptima distribuição dos orifícios de vapor: Para a 

melhor distribuição de vapor
• Vapor vertical contínuo: Para tecidos pendurados

Engomar confortável
• Interruptor de bloqueio para o vapor: Dá vapor 

sem ter necessidade de pressionar
• Mangueira extra longa, para maior liberdade de 

movimentos: 1,7 m
• Cabo extra longo, para maior liberdade de 

movimentos.: 2,0 m
• Adequado para utilizar com água da torneira

Montagem e arrumação fáceis
• Arrumação fácil do fio e da mangueira: Permite a 

Engomar seguro
• Paragem automática para evitar 

sobreaquecimento: Evita que a caldeira 
sobreaqueça

• Quatro pés de borracha: Verifique se o suporte 
não escorrega

• Suporte de descanso estável: Mantém o ferro 
estável quando está na posição de descanso

Controlo total
• Luz indicadora de que a temperatura do ferro é a 

adequada para começar a engomar

Especificações Técnicas
• Frequência: 50-60 Hz
• Voltagem: 230 V
• Potência do ferro: 800 W
• Potência da caldeira: 1400 W

Peso e dimensões
• Dimensões: 429x400x206 mm
• Peso (incl. embalagem): 6.1 kg
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