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Σύστημα σιδερώματος με 
πίεση

GC7240
Γρηγορότερο σιδέρωμα από την αρχή έως το τέλος
Ισχύς ατμού με πίεση και δεξαμενή νερού που γεμίζει γρήγορα.

Κατασκευασμένο για γρηγορότερο σιδέρωμα από την αρχή έως το τέλος, το GC7240 είναι έτοιμο 

για χρήση σε 2 λεπτά. Η ισχύς ατμού με πίεση διευκολύνει το σιδέρωμα καθώς διεισδύει βαθιά 

στις ίνες και το εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης νερού επιτρέπει να γεμίζετε νερό εύκολα 

και γρήγορα όποτε θέλετε.

Πλήρης έλεγχος
• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού ανάλογα με το ρούχο

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα SteamGlide για ισχυρό ατμό που γλιστράει εύκολα

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία
• Το ενεργό άκρο ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
• Μέχρι 4,5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα
• Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά
• Συνεχής παροχή ατμού έως 100γρ./λεπτό για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων
• Βολή ατμού έως 120 g/min για αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων
• Το άνοιγμα πλήρωσης νερού επιτρέπει να γεμίζετε νερό εύκολα και γρήγορα όποτε θέλετε

Άνετο σιδέρωμα
• Το κλείδωμα ατμού βγάζει ατμό χωρίς να χρειάζεται να πιέζετε προς τα κάτω
 



 Ενεργό Άκρο Ατμού
Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο 
steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να 
έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα 
και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Μέχρι 4,5 bar

Συνδυάζοντας μέγιστη παροχή ατμού με υψηλή 
πίεση, ο ατμός διεισδύει στα υφάσματα και 
παρέχει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα, 
ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.

Γρήγορο ξεκίνημα
Από τη στιγμή που θα το ενεργοποιήσετε, το 
σύστημα σιδερώματος είναι έτοιμο για σιδέρωμα 
με ατμό μέσα σε 2 μόνο λεπτά.

Παροχή ατμού μέχρι 100 γρ./λεπτό
Συνεχής παροχή ατμού έως 100 γρ./λεπτό χάρη 
στις μικρές ποσότητες νερού που διοχετεύονται 
στο μπόιλερ κάθε φορά. Για γρήγορη και άψογη 
αφαίρεση των τσακίσεων.

Εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης 
νερού
Η πλήρωση της δεξαμενής νερού του σίδερου 
είναι πιο εύκολη και γρήγορη από ποτέ. Απλά 
ανοίξτε το καπάκι εύκολης πρόσβασης και ρίξτε 
το νερό. Το μεγάλο άνοιγμα, που μοιάζει με χωνί, 
εξασφαλίζει γρήγορο και πρακτικό γέμισμα χωρίς 
να χύνεται έξω το νερό. Μπορείτε να προσθέσετε 
νερό οποιαδήποτε στιγμή - πριν, κατά τη διάρκεια 
ή μετά τη χρήση - χωρίς να περιμένετε να κρυώσει 
το σίδερο.

Κλείδωμα ατμού
Το κλείδωμα ατμού δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη της συνεχής παροχής ατμού από το 
σίδερο χωρίς να χρειάζεται να πιέζει συνεχώς το 
κουμπί.

Πλάκα SteamGlide

Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη πλάκα συνδυάζει 
ανώτερη κεραμική επίστρωση για να γλιστράει 
εύκολα σε όλα τα υφάσματα και ειδικά 
σχεδιασμένες οπές για να αφαιρεί αποτελεσματικά 
τις τσακίσεις.
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Προδιαγραφές
Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση
• Κάλυμμα αποθήκευσης καλωδίου και σωλήνα: 
Γρήγορη και εύκολη αποθήκευση καλωδίου και 
σωλήνα

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Ανοξείδωτο μπόιλερ με εξωτερικό θερμαντικό 
στοιχείο: Ανοξείδωτο δοχείο ατμού

• Λειτουργία Calc-clean: Απλά ξεπλένετε το 
μπόιλερ μετά από 10 χρήσεις

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες
• Ιδανική διάταξη οπών: Για την καλύτερη 
κατανομή ατμού

• Συνεχής ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Για 
υφάσματα που κρέμονται

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία
• Ειδική εσοχή: Επιταχύνει τη διαδικασία του 
σιδερώματος κοντά στα κουμπιά και στις ραφές

Άνετο σιδέρωμα
• Κλείδωμα ατμού: Βγάζει ατμό χωρίς να 
χρειάζεται να πιέζετε προς τα κάτω

• Ιδιαίτερα μακρύς σωλήνας για μέγιστη ευκολία: 
1,7 m

• Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη 
ευκολία.: 2,0 m

• Μαλακή λαβή: Για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε
• Χρήση και με νερό βρύσης: ναι

Ασφαλές σιδέρωμα
• Διακοπή ασφαλείας από υπερθέρμανση: 
Αποτρέπει την υπερθέρμανση του μπόιλερ

• Τέσσερα ελαστικά πέλματα: Βεβαιωθείτε ότι η 
βάση δεν γλιστράει

• Σταθερή βάση: Κρατάει σταθερό το σίδερο όταν 
είναι σε όρθια θέση

• Κλείδωμα του σίδερου: Ασφαλής αποθήκευση 
του σίδερου στη βάση του

Πλήρης έλεγχος
• Λυχνία ετοιμότητας σίδερου στην επιθυμητή 
θερμοκρασία

• Λυχνία ετοιμότητας ατμού: Η ένδειξη δείχνει 
πότε φτάνει η συσκευή στο σωστό επίπεδο 
ατμού

• Λυχνία άδειας δεξαμενής νερού: Η ένδειξη 
δείχνει πότε πρέπει να ξαναγεμίσετε τη 
δεξαμενή νερού

Τεχνικές προδιαγραφές
• Συχνότητα: 50-60 Hz
• Τάση: 230 V
• Ισχύς του σίδερου: 800 W
• Ισχύς του μπόιλερ: 1400 W

Βάρος και διαστάσεις
• Διαστάσεις: 429x400x206 χιλ.
• Βάρος (με τη συσκευασία): 6,1 κ.
• Παλέτα: 254 (Europallet), 399 (ROW) τεμάχια
•

Χαρακτηριστικά
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