
Генератор за пара под

налягане

GC7230

По-бързо гладене - от началото до края
Мощна пара под налягане с бързо пълнене на водния резервоар

Създадена за ускоряване на процеса на гладене от начало до край, GC7230 е готова за използване в рамките на 2 минути.

Системата за гладене под налягане ускорява гладенето, като прониква по-дълбоко в тъканите, а свръхголямата фуния за

напълване с вода позволява бързо и лесно допълване по всяко време.

Всеобхватно управление

Променливи настройки на парата, подходящи за различни дрехи

Гладко плъзгане

Гладеща плоча SteamGlide за силна пара и превъзходно гладене

Достига трудните места

Върхът с пароподаване ви позволява да гладите най-трудно достъпните части

Бързо и мощно гладене

Налягане на парата до 4 атм. с цел бързо гладене

Готовност за използване за 2 минути

Непрекъсната пара до 80 г/мин. за бързо премахване на гънки

Фунията за пълнене с вода позволява бързо и лесно доливане по всяко време

Удобно гладене

Заключването на спусъка на парата дава пара без необходимост от натискане
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Акценти Спецификации

Връх с пароподаване

Уникалният връх за пара съчетава специфичен

заострен преден край на гладещата повърхност със

специални издължени процепи за парата на върха, за

да се достига дори в най-малките и труднодостъпни

зони и така да се постигат най-добри резултати от

гладенето.

Налягане на парата до 4 атм.

Ускорете два пъти гладенето си с парата под

налягане. Парата под налягане прониква дълбоко в

тъканите, като така ускорява и улеснява гладенето

дори и на трудни тъкани.

Ръководство за бързо инсталиране

Когато се включи ("ON"), ютията е готова за гладене

с пара само за 2 минути.

Пара без прекъсване до 80 г/мин.

Непрекъснатата пара до 80 г/мин. помага да се

отстраняват всички гънки.

Свръхголяма фуния за пълнене с вода

Пълненето на водния резервоар на ютиите никога не

е било толкова лесно. Просто отваряте капака за

лесен достъп и наливате водата. Големият отвор с

форма на фуния гарантира бързо и удобно пълнене

без опасност от разливане. А вода може да се долива

по всяко време - преди, по време на гладенето и

след него - без необходимост от изчакване на

изстиването на ютията.

Заключване на спусъка на парата

Заключването на спусъка на парата дава възможност

за продължително гладене с пара без необходимост

от непрекъснато натискане на спусъка.

Гладеща плоча SteamGlide

Специално конструираната гладеща повърхност

съчетава висококачествено керамично покритие за

най-добро гладене на всякакви тъкани и специално

проектирани отвори за ефикасно премахване на

гънки

Удобно гладене

Допълнително удобство: Заключване на спусъка на

парата

Управление на защитата срещу накип: Лесно

изплакване

Дължина на шнура: 2 м

Дължина на маркуча: 1,7

Безопасна употреба: Предпазител против

прегряване

Подходяща за чешмяна вода

Премахване на гънки

Гладеща повърхност: Оптимално разположение на

отворите

Вертикално пароподаване: Продължителна

вертикална пара

Лесна употреба

Управление: Светлинен индикатор за готовност за

пара, Температурен индикатор за готовност,

Светлинен индикатор за празен воден резервоар

Лесно настройване и съхранение: Лесно прибиране

и съхранение на кабела и маркуча

достигане до трудни места: Жлеб за гладене около

копчета

Технически спецификации

Мощност на парния резервоар: 1400

Честота: 50-60

Мощност на ютията: 800

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 429 x 400 x 206

Тегло на изделието: 6,1
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