
Σίδερο ατμού

2500 series

 
Σύστημα διακοπής σταξίματος

(dripstop)

Διπλό σύστημα προστασίας από

άλατα

 
GC2528

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
Μεγαλύτερης διάρκειας απόδοση ατμού

Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού και ένα σίδερο που δεν παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 95

γρ., ισχύ 2100 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το πρακτικό αυτό

σίδερο αποτελεί διαχρονική αξία!

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 32 γρ/λεπ για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Βολή ατμού έως 95 γρ./λεπτό για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Άνετο σιδέρωμα

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Ισχυρή απόδοση

Η ισχύς των 2100 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Γλιστράει εύκολα

Αντικολλητική πλάκα εξαιρετικής ολίσθησης



Σίδερο ατμού GC2528/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

2100 Watt

Η ισχύς των 2100 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή

υψηλή παροχή ατμού

βολή ατμού έως 95 γρ./λεπτό

Βολή ατμού έως 95 γρ./λεπτό για τις πιο επίμονες

τσακίσεις

Διπλό ενεργό σύστ. προστασίας από άλατα

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα

εμποδίζει τη συσσώρευσή τους μέσω ταμπλετών

κατά των αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας

καθαρισμού αλάτων.

 

Ασφαλές σιδέρωμα

Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου σε

περίπτωση πτώσης

Πλήρης έλεγχος

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού ανάλογα με το ρούχο

Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας: Υποδεικνύει πότε

η συσκευή φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία

Γλιστράει εύκολα

Αντικολλητική πλάκα

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

Ειδική εσοχή: Επιταχύνει τη διαδικασία του

σιδερώματος κοντά στα κουμπιά και στις ραφές

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 95 γρ./

λεπτό

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη

αφαίρεση

των τσακίσεων: 32 γρ./λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει

ομοιόμορφα το ύφασμα

Μυτερή άκρη: Για σιδέρωμα των δύσκολων σημείων

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Για υφάσματα που

κρέμονται

Άνετο σιδέρωμα

Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει μέγιστο

βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το σιδέρωμα

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μέγιστη ευκολία: 2 m

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό

βρύσης

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διπλό ενεργό σύστ. προστασίας από άλατα:

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα

ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το σίδερο

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή

παροχή ατμού: 2100 W

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220/220-240 V

Ρεύμα: 2100 W

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις: 29,5 x 11,6 x 19,5 εκ.

Βάρος: 1,2 κ.
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