
Генератор за пара под

налягане

GC8220

Страхотни резултати, минимално усилие
Безкрайна, мощна пара с резервоар за вода 1,4 литра

Едновременно мощна и изненадващо компактна, тази система за гладене дава непрекъсната мощна пара с високо налягане и

така прави гладенето бързо и лесно. Благодарение на 1,4-литровия подвижен воден резервоар можете да гладите часове без

прекъсване.

До 3 часа гладене без пълнене

Свръхголям подвижен воден резервоар 1,4 литра

Бързо и мощно гладене

Налягане на парата до 4,5 атм. - за бързо гладене

Непрекъсната пара до 110 г/мин. за бързо премахване на гънки

Парният удар до 120 г/мин. помага да се отстраняват и най-упоритите гънки

Готовност за използване за 2 минути

Достига трудните места

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

Удобно гладене

Лека ютия за гладене без усилие

Гладко плъзгане

Гладеща плоча SteamGlide за силна пара и превъзходно гладене
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Акценти Спецификации

Резервоар за вода 1,4 л

За да гладите без усилие, ще ви трябва много пара.

Многото пара значи много допълване на резервоара.

Свръхголемият 1,4-литров воден резервоар намалява

необходимостта от допълване.

  Удобно гладене

Допълнително удобство: Заключване на спусъка на

парата

Управление на защитата срещу накип: Лесно

изплакване

Дължина на шнура: 2,5

Дължина на маркуча: 1,9, 1,9

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,

Променливи настройки за парата, Светлинен

индикатор за празен воден резервоар

Лесно настройване и съхранение: Лесно прибиране

и съхранение на кабела и маркуча, Голям отвор за

пълнене с вода

достигане до трудни места: Жлеб за гладене около

копчета, Връх с пароподаване

Воден резервоар: Прозрачен кристал

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически спецификации

Мощност на парния резервоар: 1200

Честота: 50-60

Мощност на ютията: 800

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 350 x 350 x 250

Тегло на изделието: 6,06
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