
Dampbeholder med
trykk

GC8210

Flotte resultater, minimal anstrengelse
Uavbrutt, kraftig damp med vannbeholder på 1,4 liter

Dette strykesystemet er kraftig, men samtidig overraskende kompakt, og det produserer kontinuerlig damp med

høyt trykk, noe som gjør at du får strykejobben unna raskt og enkelt. Takket være den avtakbare vannbeholderen

på 1,4 liter kan du stryke i flere timer uten stopp.

Rask og kraftig stryking

Damptrykk på opptil 4 bar for rask stryking

Klar for bruk på to minutter med ubegrenset påfylling

Kontinuerlig damp med opptil 100 g/min

Stryk i opptil tre timer uten etterfylling

Ekstra stor, avtagbar 1,4 liters vannbeholder

Kommer til på vanskelige steder

Dampspissen gjør at du også kan stryke steder der det er vanskelig å komme til

Behagelig stryking

Lett strykejern for enkel stryking

Glatt

Glatt og varig strykesåle i rustfritt stål



Dampbeholder med trykk GC8210/03

Høydepunkter Spesifikasjoner

Avtakbar vannbeholder

For at strykingen skal bli lettere er det

nødvendig med mye damp. Mye damp

innebærer flere påfyll med vann. Den ekstra

store beholderen på 1,4 liter gjør at det ikke er

nødvendig å fylle på vann så ofte.

 Behagelig stryking

Ekstra komfort: Damputløserlås

Anti-kalkbehandling: Enkel skylling

Ledningslengde: 2,5 m

Slangelengde: 1,9, 1,9 m

Sikker i bruk: Sikkerhetsstopp ved

overoppheting

Egnet til vann fra springen

Fjerning av skrukker

Strykesåle: Optimalt viftemønster

Vertikal damp: Kontinuerlig vertikal damp

Lett å bruke

Kontroll: Klar-lampe for temperatur

Enkel å sette opp og oppbevare: Enkel

oppbevaring av ledning og slange, Ekstra stor

åpning for påfylling av vann

Komme til på vanskelige steder: Knappespor,

Dampspiss

Vannbeholder: Crystal Clear

Glatt

Strykesåle: Strykesåle i rustfritt stål

Tekniske spesifikasjoner

Wattforbruk, vannbeholder: 1200

Frekvens: 50–60

Wattforbruk, strykejern: 800

Spenning: 220–240

Mål og vekt

Produktmål: 350 X 350 X 250

Produktvekt: 6,06
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