
Generator de abur
sub presiune

GC8220

Rezultate fantastice, efort minim
Jet de abur puternic, fără întrerupere, cu un rezervor de apă de 1,4 litri

Puternic, dar surprinzător de compact, acest fier de călcat produce permanent flux de abur de înaltă presiune,

făcând călcarea rapidă şi facilă. Datorită rezervorului de apă detaşabil de 1,4 litri, puteţi călca fără întrerupere ore

în şir.

Călcaţi până la 3 ore fără realimentare

Rezervor de apă detaşabil, foarte mare, de 1,4 litri

Călcare puternică şi rapidă

Presiune a aburului de până la 4,5 bari pentru o călcare rapidă

Jet de abur continuu de până la 110 g/min pentru îndepărtarea rapidă a cutelor

Jet de abur de până la 120 g/min ajută la îndepărtarea cutelor încăpăţânate

Gata de utilizare în 2 minute

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârful unic vă permite să călcaţi cele mai greu accesibile zone

Călcare confortabilă

Fier uşor pentru călcare fără efort

Alunecare lină

Talpă SteamGlide pentru jet puternic de abur şi alunecare lină



Generator de abur sub presiune GC8220/02

Repere Specificaţii

Rezervor de apă de 1,4 litri

Pentru a călca fără efort, aveţi nevoie de mult

abur. Fluxul de abur de înaltă presiune

necesită realimentări frecvente. Rezervorul de

apă foarte mare, de 1,4 litri, diminuează nevoia

de reumplere.

 Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Blocare activator abur

Reglare anticalcar: Clătire uşoară

Lungime cablu: 2,5

Lungime furtun: 1,9, 1,9

Sigur de utilizat: Oprire de siguranţă la

supraîncălzire

Utilizare cu apă de la robinet

Eliminarea cutelor

Talpă: Model optim de orificii

Jet de abur vertical: Abur vertical continuu

Uşor de utilizat

Control: Led abur gata, Led temperatură gata,

Mai multe setări pentru abur, Indicator rezervor

de apă gol

Uşor de configurat şi de depozitat: Păstrare

facilă cablu şi furtun, Orificiu mai larg pentru

apă

ajunge în zone dificile: Crestătură pentru

nasturi, Vârf unic de eliberare a aburului

Rezervor de apă: Crystal clear

Alunecare lină

Talpă: Talpă SteamGlide

Specificaţii tehnice

Putere fierbător: 1200

Frecvenţă: 50-60

Putere fier de călcat: 800

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 350 X 350 X 250

Greutate produs: 6,06
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