
Gőzölős vasaló

2500 series

 
Cseppzáró rendszer

Kettős vízkőmentesítés

 
GC2520

Egyszerű, gyors és hatékony
Tovább tartó gőzölés

A tökéletes eredményhez hatékony gőzölés és szupererős vasaló szükséges. 90 grammos gőzlövet, 2000 W a

folyamatos hatékony gőzöléshez és kettős hatású vízkőmentesítő rendszer – ez a praktikus vasaló valóban

megéri az árát!

Meggyőző teljesítmény

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Akár 30 gramm/perc teljesítmény a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Függőleges irányú gőz a felfüggesztett textíliák gyűrődéseinek eltávolításához

Gőzlövet, akár 90 g/perc mértékben a legmakacsabb gyűrődések ellen

Minden textílián könnyedén siklik

Tapadásmentes vasalótalp-bevonat

Hosszabb élettartam

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Kényelmes vasalás

Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni



Gőzölős vasaló GC2520/02

Fénypontok Műszaki adatok

2000 watt

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és

folyamatos a gőzkibocsátás

Gőzlövet, akár 90 g/perc

Gőzlövet, akár 90 g/perc mértékben a

legmakacsabb gyűrődések ellen.

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer

vízkőmentesítő tablettákkal és egy egyszerű

használatú vízkőmentesítő funkcióval

akadályozza meg a vízkő lerakódását.

 

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: 360 fokos szabadságot

nyújtó vezetékkezelés

Vízkőmentesítő rendszer: Kettős hatású

vízkőmentesítő rendszer

Vezetékhossz: 2 m

Biztonságos használat: Maximálisan kielégíti

az ütésállóságra vonatkozó nemzetközi

szabványokban foglaltakat

Csapvízzel is használható

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 30 g/perc

a nehezen elérhető helyekhez is: Hegyes

vasalóorr

Vízpermet

Gőzlövet: akár 90 g/perc

Függőleges gőz

Egyszerű használat

Vezérlés: Hőmérséklet üzemkész jelzőfény,

Változtatható gőzbeállítás

Gyors felmelegedés

a nehezen elérhető helyekhez is: Gombok

körülvasalását segítő mélyedés

Könnyedén siklik

Vasalótalp: Tapadásmentes bevonatú

vasalótalp

Műszaki adatok

Frekvencia: 50-60

Tápellátás: 2000

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 29,5 x 11,6 x 19,5

Termék tömege: 1,2
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