
Systémová žehlička

GC8220

Skvělé výsledky s minimálním úsilím
Nepřetržitý a silný výstup páry s nádržkou na vodu 1,4 l

Tato výkonná a překvapivě kompaktní systémová žehlička souvisle vytváří množství páry pod vysokým tlakem,

což urychluje a usnadňuje žehlení. Díky odnímatelné nádržce na vodu o objemu 1,4 l vydrží žehlička v provozu

několik hodin bez přerušení.

Žehlička vydrží v provozu až 3 hodiny bez nutnosti doplňování

Velká odnímatelná nádržka na vodu 1,4 l

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 4,5 baru urychluje žehlení

Trvalý výstup páry až 110 g/min pro rychlé odstranění záhybů

Parní ráz až 120 g/min pomáhá při odstranění nepoddajných záhybů

Připravena k použití během 2 minut

Dosah do těžko přístupných oblastí

Napařovací špička Steam tip umožňuje žehlení obtížně přístupných částí oděvu.

Pohodlné žehlení

Lehká žehlička pro snadné žehlení

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha SteamGlide poskytuje mohutný výstup páry a dokonalé klouzání



Systémová žehlička GC8220/02

Přednosti Specifikace

1,4l nádržka na vodu

K usnadnění žehlení je třeba velké množství

páry. Mohutný výstup páry znamená časté

doplňování. Zvlášť velká nádržka na vodu o

objemu 1,4 l omezuje nutnost doplňování.

 Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Zámek spouště páry

Odstraňování vodního kamene: Snadné

vyplachování

Délka šňůry: 2,5

Délka hadice: 1,9, 1,9

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,

Různá nastavení páry, Kontrolka vyprázdnění

nádržky na vodu

Jednoduchá instalace a použití: Snadné

uložení kabelu a hadice, Extra velký otvor pro

plnění vodou

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Drážka

na knoflíky, Napařovací špička Steam tip

Nádržka na vodu: Technologie Crystal Clear

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technické údaje

Příkon bojleru: 1 200

Frekvence: 50 – 60

Příkon žehličky: 800

Napětí: 220 - 240

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 350 x 350 x 250

Hmotnost výrobku: 6,06
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