
Strijksysteem met
stoom onder druk

GC7230

Sneller strijken - van begin tot eind
Stoom onder druk. Waterreservoir kan snel worden gevuld

De GC7230 is gemaakt om het strijkproces te versnellen en is binnen 2 minuten klaar voor gebruik. Met stoom

onder druk kunt u sneller strijken doordat de stoom dieper in de stof doordringt, en met de extra grote trechter

kunt u het waterreservoir op elk gewenst moment snel en eenvoudig met water vullen.

Alles in eigen hand

Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken

Soepel glijden

SteamGlide-zoolplaat voor krachtige stoom en soepel glijden

Voor moeilijk bereikbare plaatsen

Dankzij de stoomtip kunt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen strijken

Snel en krachtig strijken

Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken

Klaar voor gebruik in 2 minuten

Continue stoom tot 80 g/min. voor het snel verwijderen van kreuken

Met de trechter kunt u het waterreservoir op elk gewenst moment snel en eenvoudig met water vullen

Comfortabel strijken

Stoomvergrendeling geeft stoom af zonder dat de stoomregelaar hoeft te worden ingedrukt



Strijksysteem met stoom onder druk GC7230/02

Kenmerken Specificaties

Stoomtip

De unieke stoomtip combineert de spitse

voorkant van de zoolplaat met speciale

stoomsleuven in de top, om de kleinste en

moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor

het beste resultaat.

Stoomdruk van maximaal 4 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat

de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep

in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen

strijkt u snel en moeiteloos glad.

Snel te gebruiken

Als het strijkijzer is ingeschakeld, is het in

slechts 2 minuten klaar voor stoomstrijken.

Continue stoom tot 80 g/min.

Continue stoom tot 80 g/min. helpt alle

kreukels efficiënt te verwijderen.

Extra grote trechter om het waterreservoir

met water te vullen

Het vullen van het waterreservoir van het

strijkijzer was nog nooit zo snel en eenvoudig.

Open het klepje van het waterreservoir voor

een eenvoudige toegang en giet het water erin.

De grote trechtervormige opening zorgt ervoor

dat u het waterreservoir snel en gemakkelijk

kunt vullen zonder te morsen. En u

kunt op elk gewenst moment water toevoegen

(voor, tijdens of na het strijken), zonder dat u

hoeft te wachten tot het strijkijzer is afgekoeld.

Stoomhendelslot

Met de stoomvergrendeling kan een gebruiker

voortdurend beschikken over stoom uit het

strijkijzer zonder dat de hendel telkens hoeft te

worden ingedrukt.

SteamGlide-zoolplaat

Deze speciaal ontworpen zoolplaat combineert

een superieure keramische buitenlaag voor

soepel glijden over alle soorten stoffen met de

met zorg ontworpen openingen voor gladdere

strijkresultaten.

Comfortabel strijken

Extra comfort: Stoomhendelslot

Antikalksysteem: Eenvoudig schoonspoelen

Snoerlengte: 2 m

Lengte van de slang: 1,7

Veilig in gebruik: Oververhittingsbeveiliging

Geschikt voor kraanwater

Kreuken verwijderen

Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen

Verticale stoom: Continue verticale stoom

Eenvoudig te gebruiken

Controle: Indicatielampje voor stoom,

Indicatielampje voor temperatuur, Lampje voor

waterreservoir leeg

Eenvoudig op te stellen en op te bergen:

Snoer en slang eenvoudig opbergen

voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale

vorm

Technische specificaties

Vermogen van de boiler: 1400

Frequentie: 50-60

Vermogen van het strijkijzer: 800

Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 429 x 400 x

206

Gewicht van het product: 6,1
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