
Napařovací žehlička

2500 series

 
Dripstop

Dvojitý systém odvápnění

 
GC2528

Jednoduchá, rychlá a účinná
Výkonnější výstup páry

Dosažení nejlepších výsledků vyžaduje výkonný výstup páry a žehličku, na kterou je spolehnutí. Díky 95g

parnímu rázu, příkonu 2100 W, který zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry, a dvojitému aktivnímu systému

odvápňování představuje tato praktická žehlička trvalou hodnotu!

Snadné odstranění přehybů

Trvalý výstup páry až 32 g/min usnadňuje odstraňování přehybů

Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Parní ráz až 95 g/min odstraní i nejodolnější záhyby

Delší životnost

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Pohodlné žehlení

Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu

Žehličku lze používat s vodou z vodovodního kohoutku

Vysoký výkon

Příkon 2100 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Dokonale klouzavá

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy



Napařovací žehlička GC2528/02

Přednosti Specifikace

2100 W

Příkon 2100 W zajišťuje nepřetržitý mohutný

výstup páry

Parní ráz až 95 g/min

Parní ráz až 95 g/min odstraní i nejodolnější

záhyby

Dvojitý aktivní systém odvápňování

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje

usazování vodního kamene pomocí tablet pro

odstraňování vodního kamene a snadno

použitelné funkce calc clean.

 

Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Volnost pohybu i se šňůrou

v rozsahu 360°

Odstraňování vodního kamene: Dvojitý aktivní

systém odvápňování

Délka šňůry: 2 m

Bezpečné používání: Lepší výsledky testů než

předepisují mezinárodní normy pro zabránění

kapání

Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku:

Ano

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 32 g/min

dosáhne do těžko přístupných oblastí:

Prodloužená špička

Rozstřik: Ano

Parní ráz: Až 95 g/min

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Ovládání: Kontrolka připravené teploty, Různá

nastavení páry

Rychlé zahřátí: Ano

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Drážka

na knoflíky

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Nepřilnavá žehlicí plocha

Technické údaje

Frekvence: 50 – 60

Spotřeba: 2100

Napětí: 220 - 240

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 29,5 × 11,6 × 19,5

Hmotnost výrobku: 1,2
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