
Nagynyomású
vasalórendszer

GC8260

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Végtelen, nagyteljesítményű gőz az 1,4 literes víztartályból

Ez a nagyteljesítményű, mégis meglepően kompakt vasalórendszer folyamatos nagynyomású gőzt bocsát ki,

amivel gyorssá és könnyűvé teszi a vasalást. 1,4 literes levehető víztartályának köszönhetően órákon át

megszakítás nélkül vasalhat.

Vasaljon akár három órán át víz újratöltése nélkül

Extra nagy, levehető 1,4 literes víztartály

Gyors és hatékony vasalás

Akár 5 bár gőznyomás a gyors vasaláshoz

Folyamatos, akár 120 g/perc gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Az akár 150 g/perces gőzlövettel eltávolíthatók a makacs gyűrődések

2 perc alatt készen áll a használatra

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr segítségével a nehezen elérhető helyeket is vasalhatja

Kényelmes vasalás

Könnyű vasaló az egyszerű vasaláshoz

Könnyedén siklik

SteamGlide vasalótalp a hatékony gőzölésért és a könnyed siklásért



Nagynyomású vasalórendszer GC8260/02

Műszaki adatok Fénypontok

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Kábel- és tömlőtárolás: A tömlő és a vezeték

egyszerű tárolásához

Könnyedén siklik

SteamGlide vasalótalp

Hosszabb élettartam

Vízkőmentesítés: Öblítse ki a vízmelegítőt

minden 10. használatkor

Inox vízmelegítő külső fűtőelemmel:

Korróziómentes gőzkamra

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Folyamatos függőleges gőz: Felfüggesztett

textíliákhoz

Optimálisan elhelyezett nyílások: Az ideális

gőzeloszláshoz

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

Gombok körülvasalását segítő mélyedés:

Segítségével a gombok és szegélyek gyorsan

körbevasalhatók

Gőzölős orr: A nehezen elérhető helyek sem

jelentenek problémát

Teljes körű vezérelhetőség

Vasaló hőmérsékletjelző fény

Gőz készenlét jelzőfény: A jelzőfény jelzi, ha

elérte a megfelelő gőzszintet

Üres víztartályt jelző fény: A jelzőfény jelzi,

ha a víztartályt fel kell tölteni

Változtatható gőzbeállítás minden textíliához:

Változtatható gőzbeállítás minden textíliához

Kényelmes vasalás

Csapvízzel is használható: A vasaló csapvízzel

használható

Extra nagy vízbetöltő nyílás: A gyors és

egyszerű utántöltéshez

Gőzszabályozó zár: Gőzt bocsát ki, lenyomás

nélkül

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér

érdekében: 2,5 m

Extra hosszú tömlő a maximális mozgástér

érdekében: 1,9 m

Átlátszó víztartály: Jól látható vízszint

Biztonságos vasalás

Túlmelegedés elleni biztonsági leállítás:

Meggátolja a vízmelegítő túlmelegedését

Stabil függőleges pihenőhelyzet: Stabilitást ad

az álló vasalónak

Vasaló zár: Biztonságos tárolás az állványon

Négy gumi láb: Biztosítja, hogy az állvány ne

csússzon

Műszaki adatok

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Vízmelegítő teljesítménye: 1200 W

Vasaló teljesítménye: 800 W

Vezetékhossz: 2,5 m

Tömlőhosszúság: 1,9 m

Tömeg és méretek

Tömeg (csomagolással együtt): 6,06 kg

Méretek: 350 x 350 x 250 mm

Raklap: 48 db

1,4 literes víztartály

A könnyű vasaláshoz sok gőzre van szükség. A

magas gőzkibocsátás gyakori utántöltést

jelent. Az extra nagy 1,4 literes víztartály

csökkenti az utántöltések számát.
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