
Fier de călcat cu
abur

2500 series

 
Antipicurare

Funcţie anticalcar cu acţiune
dublă

 
GC2528

Simplu, rapid şi eficient
Jet de abur de durată

Pentru rezultate excelente, vă doriţi un jet de abur puternic şi un fier de călcat care să funcţioneze fără oprire.

Dispunând de un jet de abur de 95 g, 2100 W pentru a produce abur puternic constant şi sistem anticalcar cu

acţiune dublă, acest fier de călcat practic îşi justifică preţul prin fiabilitate!

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu până la 32 g/min pt. o călcare mai bună

Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate

Jet de abur de până la 95 g/min, pentru cele mai încăpăţânate cute

Durată mai lungă de viaţă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Călcare confortabilă

Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare, de 300 ml

Fierul de călcat poate fi utilizat cu apă de la robinet

Performanţe deosebite

Puterea de 2100 W asigură un debit de abur ridicat şi constant

Alunecare lină

Acoperire talpă împotriva lipirii



Fier de călcat cu abur GC2528/02

Repere Specificaţii

2100 Waţi

Puterea de 2100 W asigură un debit de abur

ridicat şi constant

jet de abur cu un debit de 95 g/min

Jet de abur de până la 95 g/min, pentru cele

mai încăpăţânate cute

Sistem anticalcar cu acţiune dublă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne

depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi

funcţia anticalcar uşor de utilizat.

 

Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Libertate a firului la 360

de grade

Reglare anticalcar: Sistem anticalcar cu

acţiune dublă

Lungime cablu: 2 m

Sigur de utilizat: Depăşeşte standardele

internaţionale de testare la şocuri

Utilizare cu apă de la robinet

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 32 gr/min

ajunge în zone dificile: Vârf ascuţit

Pulverizator

Jet de abur: Până la 95 gr/min

Jet de abur vertical

Uşor de utilizat

Control: Led temperatură gata, Mai multe

setări pentru abur

Încălzire rapidă

ajunge în zone dificile: Crestătură pentru

nasturi

Alunecare lină

Talpă: Talpă ce nu lipeşte

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50-60

Alimentare: 2100

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 29,5 x 11,6 x 19,5

Greutate produs: 1,2
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