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GC4420
Ισχύς με ακρίβεια

Ισχυρός ατμός, εξαιρετική ολίσθηση
Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό 
ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει 
το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες
• Συνεχής παροχή ατμού έως και 40γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
• Βολή ατμού 100 γρ./λεπτό για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα SteamGlide για ισχυρό ατμό που γλιστράει εύκολα

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία
• Το στόμιο ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Άνετο σιδέρωμα
• 2400W και ισχυρός ατμός για γρήγορο σιδέρωμα
• Λιγότερο συχνό γέμισμα με την πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού
• Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων
• Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 3m για μεγαλύτερη ευκολία

Ασφαλές σιδέρωμα
• Η ηλεκτρονική ασφάλεια διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του αφύλακτου σίδερου
 



 Άκρο Ατμού

Το μοναδικό, ενεργό άκρο ατμού συνδυάζει μια 
ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις 
εγκοπές στην άκρη, για να έχετε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και 
δύσκολα σημεία.

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

Η ηλεκτρονική ασφάλεια αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας απενεργοποιεί αυτομάτως το σίδερο 
αν το αφήσετε αφύλακτο ή πάρει κλίση.

Πλάκα SteamGlide

Η ειδικά σχεδιασμένη πλάκα συνδυάζει μικρές 
οπές για τέλεια ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα και 
μεγάλες οπές για αφαίρεση έντονων τσακίσεων
GC4420/02

Χαρακτηριστικά
• Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό •
Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
• Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή 
υψηλή παροχή ατμού: 2400 W

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες
• Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 

100 γρ./λεπτό
• Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη 
αφαίρεση των τσακίσεων: 40 γρ./λεπτό

• Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός 
νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα

• Άκρο Ατμού: Για τα πιο δύσκολα σημεία
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Για υφάσματα που 
κρέμονται

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα SteamGlide

Άνετο σιδέρωμα
• Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει 
μέγιστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το 
σιδέρωμα

• Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει 
να μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν 
σιδερώνετε

βρύσης

Ασφαλές σιδέρωμα
• Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου σε 
περίπτωση πτώσης

• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο 
παραμείνει αφύλακτο

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα 
άλατα: Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και 
αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το 
σίδερο

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 220-240 V
• Ισχύς: 2400 W
• Συχνότητα: 50-60 Hz
• Διαστάσεις προϊόντος: 303 x 120 x 152 cm
• Βάρος προϊόντος: 1,55 kg
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

Αξεσουάρ
• Κλιπ συγκράτησης καλωδίου για εύκολη 
αποθήκευση του καλωδίου
Προδιαγραφές
Σίδερο ατμού
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