
Gerador de vapor
pressurizado

GC8280

Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Vapor contínuo e potente graças ao depósito de água de 1,4 l

Potente mas surpreendentemente compacto, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão,

tornando o engomar fácil e rápido. Graças ao depósito de água destacável de 1,4 litros, pode engomar durante

horas sem interrupção.

Engomar rápido e potente

Pressão de vapor até 5 bar para um engomar rápido

Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados

Vapor continuo até 140 g/min. para remoção rápida dos vincos

Passe a ferro até 3 horas sem ter de encher o depósito

Depósito de água destacável com capacidade extra de 1,4 litros

Chega às zonas mais difíceis

A função Steam Tip permite-lhe passar a ferro mesmo nas áreas de difícil acesso.

Controlo total

Visor LCD para mudar facilmente as regulações

Deslizar suave

Base do ferro SteamGlide para máximo vapor e deslizar óptimo
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Destaques Especificações

Depósito de água destacável

Para passar a ferro sem esforço necessita de

muito vapor. Uma grande saída de vapor

significa que tem de encher o depósito muitas

vezes. O depósito de água com capacidade

extra de 1,4 litros reduz a necessidade de

encher o depósito.

Engomar confortável

Conforto adicional: Bloqueio do ferro,

Interruptor de bloqueio para o vapor

Manutenção anticalcário: Limpeza fácil

Comprimento do cabo: 2,5 m

Comprimento da mangueira: 1,9, 1,9 m

Sem fugas: Sistema anti-pingos

Utilização segura: Desactivação automática

quando o ferro não é utilizado, Paragem

automática para evitar sobreaquecimento,

Desligar de segurança programável

Adequado água da torneira

Remoção de vincos

Base: Óptima distribuição dos orifícios de

vapor

Vapor vertical: Vapor vertical contínuo

Fácil de utilizar

Comando: Controlo fácil, Selector de idioma,

Tempreaturas pré-programadas, Lembrete de

enxaguamento, Selector para ligar/desligar o

som, Luz indicadora de vapor pronto a usar,

Luz indicadora de temperatura pronto a usar,

Várias posições de vapor, Selector de dureza

da água, Luz de depósito da água vazio

Configuração e arrumação fáceis: Arrumação

fácil do fio e da mangueira, Abertura para

enchimento extra larga

Alcance de áreas difíceis: Ranhura para

botões, Steam Tip

Depósito de água: Cristalino

Deslizar suave

Base: Base do ferro SteamGlide

Especificações técnicas

Potência da caldeira: 1200

Frequência: 50-60

Potência do ferro: 800

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 350 x 350 x 250

Peso do produto: 6,06
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