
Sistem de călcare
sub presiune

GC8260

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 5 bari pentru o călcare uşoară

Jet de abur continuu, de până la 120 g/min, pentru îndepărtarea rapidă a cutelor

Jet de abur de până la 150 g/min ajută la îndepărtarea cutelor persistente

Gata de utilizare în 2 minute

Ajunge în zonele greu accesibile

Duza de abur 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
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Specificaţii Repere

Instalare şi stocare uşoare

Stocare cablu şi furtun: Pentru depozitare

ordonată cablu şi furtun

Alunecare lină

Talpă SteamGlide

Durată mai lungă de viaţă

Detartrare: Clătiţi boilerul după fiecare 10

sesiuni de călcat

Fierbător din inox cu element de încălzire

extern: Cameră pentru abur cu protecţie

anticoroziune

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Abur vertical continuu: Pentru călcare verticală

Model optim de orificii: Pentru distribuţia

optimă a aburului

Ajunge în zonele greu accesibile

Crestătură pentru nasturi: Permite călcarea

rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor

Duză de abur: Vă permite să călcaţi cele mai

greu accesibile zone

Control integral

Led temperatură fier de călcat gata

Led "abur gata de utilizare": Indicatorul arată

când se atinge nivelul optim al aburului

Indicator rezervor de apă gol: Indicatorul arată

când trebuie reumplut rezervorul de apă

Setări variabile pentru abur pentru a

corespunde tuturor articolelor de

îmbrăcăminte: Setări variabile pentru abur

pentru a corespunde tuturor articolelor de

îmbrăcăminte

Călcare confortabilă

Adecvat cu apă de la robinet: Fierul de călcat

poate fi utilizat cu apă de la robinet

Orificiu mai larg pentru apă: Pentru umplere

rapidă, uşoară

Blocare activator abur: Eliberează abur fără a

fi nevoie de apăsare

Cablu mai lung pentru a ajunge cât mai

departe: 2,5 m

Furtun mai lung pentru a ajunge cât mai

departe: 1,9 m

Rezervor de apă de o claritate excepţională:

Mai bună vizibilitate pentru nivelul apei

Călcare sigură

Oprire de siguranţă la supraîncălzire: Previne

supraîncălzirea fierbătorului

Suport stabil: Păstrează fierul de călcat stabil

când este în picioare

Blocare fier de călcat: Fixează fierul de călcat

pe stativ

Patru picioruşe de cauciuc: Asiguraţi-vă că

stativul nu alunecă

Specificaţii tehnice

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Putere fierbător: 1200 W

Putere fier de călcat: 800 W

Lungime cablu: 2,5 m

Lungime furtun: 1,9 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate (inclusiv ambalajul): 6,06 kg

Dimensiuni: 350 X 350 X 250 mm

Palet: 48 buc.

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.
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