
Tlakový generátor
pary

GC8260

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Nekonečná výkonná para s 1,4 l nádobou na vodu

Tento žehliaci systém, ktorý je výkonný, avšak prekvapivo kompaktný, nepretržite vytvára silnú paru pod

vysokým tlakom, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché. Vďaka 1,4 l odnímateľnej nádobe na vodu môžete

žehliť celé hodiny bez prerušenia.

Žehlite až 3 hodiny bez dopĺňania vody v zásobníku

Extra veľká odnímateľná 1,4-litrová nádoba na vodu

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 5 barov pre rýchle žehlenie

Kontinuálna para až do 120 g/min. pre rýchle vyhladenie záhybov

Zosilnená para až do 150 g/min vám pomôže odstrániť najnepoddajnejšie záhyby

Pripravený na použitie za 2 minúty

Dostane sa na komplikované miesta

Naparovacia špička Steam Tip Vám umožní dokonalé vyžehlenie ťažko dostupných miest

Pohodlné žehlenie

Ľahká žehlička pre bezproblémové žehlenie

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide pre silnú paru a vynikajúcu kĺzavosť



Tlakový generátor pary GC8260/02

Hlavné prvky Technické údaje

1,4 l nádoba na vodu

Aby sa vám ľahko žehlilo, potrebujete veľa

pary. Silný výstup pary znamená veľa

dopĺňania. Veľmi veľká 1,4-litrová nádobka na

vodu znižuje potrebu dopĺňania vody.

 Pohodlné žehlenie

Dodatočný komfort: Uzamknutie žehličky,

Zámok aktivátora pary

Ochrana proti vodnému kameňu: Jednoduché

opláchnutie

Dĺžka kábla: 2,5

Dĺžka hadice: 1,9, 1,9

Bezpečné používanie: Bezpečnostná ochrana

pred prehriatím

Použitie s vodou z vodovodu

Odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Optimálne rozmiestnenie

parných otvorov

Zvislá para: Kontinuálna vertikálna para

Jednoduché používanie

Ovládanie: Kontrolka pripravenosti

naparovania, Kontrolka zohriatia na

požadovanú teplotu, Variabilné nastavenie

pary, Kontrolka prázdnej nádoby na vodu

Jednoduché nastavenie a skladovanie:

Jednoduché uskladnenie šnúry a hadice,

Veľmi veľký otvor na vodu

Dostane sa na komplikované miesta: Drážka

na gombíky, Naparovacia špička Steam Tip

Zásobník na vodu: Krištáľovo čistá

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha: Žehliaca plocha SteamGlide

Technické špecifikácie

Výkon generátora pary vo Wattoch: 1200

Frekvencia: 50-60

Výkon žehličky vo Wattoch: 800

Napätie: 220 - 240

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 350 x 350 x 250

Hmotnosť produktu: 6,06
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