
Systémová žehlička

GC7230

Rychlejší žehlení - od začátku do konce
Síla páry pod tlakem s rychle doplnitelnou nádržkou na vodu

Model GC7230 byl vytvořen, aby urychlil žehlení od začátku do konce. Připraven k použití je během 2 minut. Síla

páry pod tlakem urychluje žehlení tím, že proniká hlouběji do tkaniny, a obzvláště velký otvor pro doplnění vody

ve tvaru nálevky umožňuje vodu kdykoliv snadno a rychle doplnit.

Plná kontrola

Různá nastavení páry vhodná pro každé oblečení

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha SteamGlide poskytuje mohutný výstup páry a dokonalé klouzání

Dosah do těžko přístupných oblastí

Napařovací špička Steam tip umožňuje žehlení obtížně přístupných částí oděvu.

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 4 bary pro rychlé žehlení

Připravena k použití během 2 minut

Trvalý výstup páry až 80 g/min pro rychlé odstranění záhybů

Otvor pro doplnění vody umožňuje vodu kdykoliv rychle a snadno doplnit.

Pohodlné žehlení

Zámek spouště páry vypouští páru bez nutnosti stisku



Systémová žehlička GC7230/02

Přednosti Specifikace

Špička Steam tip

Jedinečná napařovací špička Steam Tip

kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí

plochy se speciálními napařovacími otvory ve

špičce, aby bylo možné dostat se do

nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a

dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.

Tlak páry až 4 bary

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod

tlakem. Pára pod tlakem proniká hluboko do

látky a tak urychluje a zjednodušuje žehlení i u

materiálů, které se žehlí hůře.

Rychlá příprava na provoz

Systémová žehlička je připravena k žehlení

s párou za pouhé dvě minuty po zapnutí.

Trvalý výstup páry až 80 g/min

Nepřetržitý výstup páry až 80 g/min pomáhá

účinně odstranit všechny záhyby.

Obzvláště velký otvor pro doplnění vody.

Plnění nádržky na vodu nebylo nikdy rychlejší

a snadnější. Jednoduše otevřete snadno

přístupné víčko a nalijte dovnitř vodu. Velký

otvor ve tvaru nálevky zajišťuje rychlé

pohodlné plnění bez rizika rozlití vody. Vodu

lze kdykoliv doplnit - před, během nebo po

žehlení - aniž byste museli čekat, než žehlička

vychladne.

Zámek spouště páry

Zámek spouště páry umožňuje trvalý výstup

páry z žehličky, aniž by bylo třeba neustále

tisknout spoušť.

Žehlicí plocha SteamGlide

Speciálně navržená žehlicí plocha kombinuje

vynikající keramický povrch pro dokonalé

klouzání po všech tkaninách a důmyslně

navržené parní otvory pro efektní odstranění

záhybů.

Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Zámek spouště páry

Odstraňování vodního kamene: Snadné

vyplachování

Délka šňůry: 2 m

Délka hadice: 1,7

Bezpečné používání: Zabezpečení proti

přehřátí

Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku:

Ano

Odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Optimální tvar otvoru

Vertikální napařování: Souvislé vertikální

napařování

Snadné použití

Ovládání: Kontrolka připravenosti

k napařování, Kontrolka připravené teploty,

Kontrolka vyprázdnění nádržky na vodu

Jednoduchá instalace a použití: Snadné

uložení kabelu a hadice

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Drážka

na knoflíky

Technické údaje

Příkon bojleru: 1 400

Frekvence: 50 – 60

Příkon žehličky: 800

Napětí: 220 - 240

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 429 x 400 x 206

Hmotnost výrobku: 6,1
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