
Gludināšanas
sistēma

PerfectCare Expert
Plus

 
Maks. 7,5 bāru spiediens

Papildu tvaika padeve līdz 520 g

Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

Īpaši viegls gludeklis

 

GC8962/40

Neticami viegls un jaudīgs
ātrumam un komfortam

PerfectCare Expert Plus ir radīts jūsu komfortam un ērtībām. Ārkārtīgi viegls un ērts

lietošanā, bet ar jaudīgu tvaika apstrādes funkciju, kas ļauj sasniegt lieliskus

rezultātus īsākā laikā. Ar OptimalTEMP tehnoloģiju, kas garantēti nepieļauj

piedegšanu visa veida gludināmajiem audumiem.

Nav jāiestata temperatūra, garantēti bez apdedzināšanas

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Ātra gludināšana ar nepārtrauktu jaudīgu tvaika padevi

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma ilgstošam sniegumam

SteamGlide Advanced gludināšanas virsma, izcila slīdamība un izturība

Taupiet enerģiju ar ECO režīmu

Papildu ērtības

Īpaši viegls un ērts gludeklis

Jaudīga un klusa tvaika funkcija

Liela (1,8 l) noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Pārnēsāšanas aizslēgs drošai un vienkāršai transportēšanai

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības



Gludināšanas sistēma GC8962/40

Izceltie produkti

Nav jāiestata temperatūra

Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem,

nepielāgojot temperatūru. Pateicoties

OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa

vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa

vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs.

Jūs jebkurā brīdī varat gludināt jebkuru

audumu.

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka

šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu

audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz

apģērba vai gludināmā dēļa. Bez

apdegumiem, bez spīdīgiem laukumiem.

Garantēti.

Īpaši jaudīgs tvaiks

Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat

ar biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas

krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad

vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir

ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu

apģērbus un aizkarus.

Īpaši viegls gludeklis

Gludeklis ir ārkārtīgi viegls un tā lietošana -

ērta. Tas viegli slīd pa gludināmo audumu un

samazina slodzi uz plaukstas locītavu. Tā

nelielais svars ļauj gludekli ērti un vienkārši

izmantot arī vertikāli esošu aizkaru vai uz

pakarināmajiem novietotu drēbju gludināšanai.

SteamGlide Advanced gludināšanas virsma

Mūsu lieliskā SteamGlide Advance

gludināšanas virsma nodrošina vienmērīgu

slīdamību uz visu veidu audumiem. Tās

nerūsējošā tērauda pamatne ir divreiz cietāka

par alumīnija pamatni, un mūsu patentētais 6

slāņu pārklājums ar uzlabotu titāna slāni bez

piepūles slīd pār jebkāda veida audumu,

nodrošinot maksimāli ātru rezultātu.

Easy De-calc

Regulāri atkaļķojot gludekli, tas tiek aizsargāts,

paildzināts tā kalpošanas laiks un nodrošināta

vislabākā tvaika padeve. Ekskluzīvā Easy De-

Calc sistēma nepārtraukti savāc kaļķakmeni, un

ar indikatora lampiņas palīdzību informē

par nepieciešamību iztukšot gludekli. Vienkārši

izņemiet aizbāzni un izlejiet ūdeni un

katlakmens daļiņas.

Silent Steam tehnoloģija

Troksni slāpējošie filtri samazina tvaika radīto

troksni, lai jaudīgā tvaika padeve nebūtu

skaļāka par jūsu televizoru, telpā atskaņoto

mūziku vai ģimenes sarunām.

Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

Caurspīdīgā, 1,8 litru tvertne ļauj gludināt 2

stundas bez pārtraukuma. Kad ūdens tvertne ir

tukša, iedegas indikatora lampiņa, un jūs

jebkurā brīdī varat to ērti uzpildīt tieši no krāna,

izmantojot lielo uzpildes atveri.

Pārnēsāšanas aizslēgs

Droši nofiksējiet gludekli uz pamatnes, lai

varētu to viegli pārnēsāt pa māju un

samazinātu risku nejauši pieskarties pie

karstās gludināšanas virsmas.
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Specifikācijas

Tehnoloģija

Cikloniska tvaika kamera

Visiem audumiem, ko drīkst gludināt

Bez apdegumiem

Nav jāiestata temperatūra

OptimalTEMP tehnoloģija

Silent Steam tehnoloģija

Ātra kroku likvidēšana

Nepārtraukts tvaiks: Līdz 120 g/min

Strāvas padeve: Maks. 2100 W

Spiediens: Maks. 7,5 bāri

Gatavs lietošanai: 2 min

Papildu tvaiks: Līdz 520 g

Steam-On-Demand

Vertikāls tvaiks

Spriegums: 220-240 V

Vienkārša lietošana

Drošs visa veida gludināmajiem audumiem:

Pat smalkiem audumiem, piemēram, zīdam

Gludināšanas virsmas slīdamības veiktspēja:

5 zvaigznes

Gludināšanas virsmas nosaukums: SteamGlide

Advanced

Ūdens tvertnes ietilpība: 1800 ml

Noņemama ūdens tvertne

Šļūtenes garums: 1,7 m

Brīdinājums par zemu ūdens līmeni

Strāvas vada garums: 1,65 m

Precīza tvaika padeve

Gatavs lietošanai: Gaismas indikators

Uzpildiet jebkurā laikā

Automātiska izslēgšanās

Gludināšanas virsmas izturība pret

skrāpējumiem: 5 zvaigznes

Piemērots krāna ūdens

Kaļķa kontrole

Atkaļķošana un tīrīšana: Easy De-calc

Atkaļķošanas atgādinājums: Lampiņa

Uzglabāšana

Pārnēsāšanas aizslēgs: Transportēšanai un

drošībai

Šļūtenes uzglabāšana: Šļūtenes uzglabāšanas

nodalījums

Lielums un svars

Iepakojuma izmēri (PxAxG): 31 x 31 x 47 cm

Produkta izmēri (PxAxG): 23,9 x 26,9 x

42,6 cm

Kopējais svars ar iepakojumu: 5,5 kg

Gludekļa svars: 0,8 kg

Gludekļa + bāzes svars: 4 kg

Garantija

2 gadu vispasaules garantija

Ekoloģiskās īpašības

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupa enerģiju*: 45 %

Produkta iepakojums: 100% pārstrādājams

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

* Ietaupa līdz pat 30 % enerģijas ar ECO režīmu,

salīdzinājumā ar noklusējuma režīmu, balstoties uz

standartu IEC 60311.
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