
Fier de călcat cu
abur

GC1110

Funcţie integrată Calc-Clean
Fier cu abur cu 3 setări ale aburului şi talpă Dupont Dynaglide durabilă, deosebit de rezistentă la zgâriere.

Funcţie integrată Calc-Clean.

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu de până la 15 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpă nelipicioasă pentru alunecare excelentă pe toate tipurile de material

Durată mai lungă de viaţă

Funcţie CalcClean pentru protejarea fierului de formarea calcarului

Control integral

Lampă temperatură de călcare setată



Fier de călcat cu abur GC1110/02

Specificaţii

Călcare confortabilă

Fierul de călcat poate fi utilizat cu apă de la

robinet

Pivotare 180 grade: Asigură libertatea de

mişcare în timpul călcării

Cablu lung, pentru a ajunge cât mai departe:

1,8 m

Călcare sigură

Depăşeşte standardele internaţionale de

testare la şocuri

Călcare puternică şi rapidă

Putere mare, pentru încălzire rapidă şi jet de

abur continuu: 1400 W

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1400 W

Tensiune: 220 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Dimensiuni: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Greutate: 1,06 kg

Capacitate rezervor de apă: 180 ml

Control integral

Setări variabile pentru abur pentru a

corespunde tuturor articolelor de

îmbrăcăminte

Indicator de temperatură: Indică momentul de

atingere a temperaturii setate

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Orificii pentru aburi proiectate special pentru

cel mai bun flux de aburi

Jet de abur continuu pentru îndepărtarea mai

eficientă a cutelor: 15 g/min

Vârf ascuţit: Pentru călcarea zonelor dificile

Ajunge în zonele greu accesibile

Crestătură pentru nasturi: Permite călcarea

rapidă de-a lungul nasturilor şi al tighelelor

Durată de viaţă mai mare

Detartrare: Pentru a îndepărta uşor particulele

de carcar
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