
Парна ютия

2500 series

  Dripstop

Двойно премахване на накип

 
GC2520

Проста, бърза и ефективна
По-продължителна работа на парата

За чудесни резултати вие искате мощна пара и ютия, която никога не се предава. С нейния парен удар от 90 г, 2000 W за

постоянен силен поток на парата и система за антикалциране с двойно действие, тази практична ютия ще ви служи дълго

време при изгодна цена!

Забележително изпълнение

Мощността 2000 W позволява постоянен силен поток на парата

Лесно отстранява гънките

Продължително пароподаване до 30 г/мин. за по-добро премахване на гънките

Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи тъкани

Парен удар до 90 г/мин. за най-упоритите гънки

Лесно гладене на всякакви тъкани

Незалепващо покритие на гладещата повърхност

По-дълъг живот

Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

Удобно гладене

По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл
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Акценти Спецификации

2000 вата

Мощността 2000 W позволява постоянен силен

поток на парата.

Парен удар до 90 г/мин.

Парен удар до 90 г/мин. за най-упоритите гънки.

Двойна система против котлен камък

Двойната система против котлен камък

предотвратява натрупването на котлен камък чрез

таблетки против котлен камък и лесна за употреба

функция за премахване на накип.

 

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на

кабела

Управление на защитата срещу накип: Двойна

система против котлен камък

Дължина на шнура: 2 м

Безопасна употреба:

Превишава международните стандарти за

устойчивост на изпускане

Подходяща за чешмяна вода

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 30 г/мин

достигане до трудни места: Изострен връх

Пръскане

Парен удар: До 90 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност,

Променливи настройки за парата

Бързо загряване

достигане до трудни места: Жлеб за гладене около

копчета

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Незалепваща гладеща

повърхност

Технически спецификации

Честота: 50-60

Мощност: 2000

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 29,5 x 11,6 x 19,5

Тегло на изделието: 1,2
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