
Parni likalnik

Azur

 
Neprekinjen izpust pare
50 g/min

220-gramski dodaten izpust
pare

Likalna plošča SteamGlide Elite

 

GC4902/20

Vedno popolni rezultati
Z našo najboljšo likalno ploščo, odporno proti praskam

Dolgotrajna učinkovitost s funkcijo Quick Calc Release in likalno ploščo

SteamGlide Elite s še večjo odpornostjo proti praskam.

Hitro in zmogljivo likanje

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

2800 W moči za hitro segretje in zmogljivo delovanje

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše glajenje gub

Udobno likanje

Sistem Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika

Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku

Preprosto drsenje po vseh tkaninah

SteamGlide Elite: naše najboljše drsenje in odpornost proti praskam



Parni likalnik GC4902/20

Značilnosti Specifikacije

Do 220-gramski dodaten izpust pare

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje

odstrani najtrdovratnejše gube

2800 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo

delovanje za hitrejše likanje.

Izpust pare do 50 g/min

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča

idealno količino pare za učinkovito glajenje

gub.

Hitro odstranjevanje vodnega kamna

Quick Calc Release za preprosto čiščenje

likalnika in dolgotrajen izpust pare

Samodejni izklop

Če likalnik miruje, se samodejno izklopi. Če

leži na likalni plošči, se samodejno izklopi po

30 sekundah, če pa je postavljen pokonci, se

samodejno izklopi po 8 minutah.

Likalna plošča SteamGlide Elite

Ekskluzivna likalna plošča SteamGlide Elite je

naša najboljša likalna plošča za izjemno

gladko drsenje in največjo odpornost proti

praskam.

 

Tehnologija

Za vse tkanine, primerne za likanje

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: 50 g/min

Napajanje: 2800 W

Tlak: 50 g/min

Pripravljeno za uporabo: 2 min

Dodaten izpust pare: 220 g

Spremenljive ravni pare

Navpična para

Napetost: 240 V

Pršenje vode

Enostavna uporaba

Drsenje likalne plošče: 4 zvezdice

Ime likalne plošče: SteamGlide Elite

Prostornina zbiralnika za vodo: 300 ml

Prosto premikanje kabla (vrtljiv): Za 360

stopinj vrtljiv kabel

Preprečevanje kapljanja

Vgrajen napajalni vtič

Dolžina napajalnega kabla: 2,5 m

Na ročaju izberite raven pare

Odpornost likalne plošče proti praskam:

5 zvezdice

Primerno za vodo iz pipe

Samodejni izklop

Indikator

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:

Hitro odstranjevanje vodnega kamna

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 13,7 x 16,7 x

33,2 cm

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 12,88 x 15,33 x

31,95 cm

Skupna teža z embalažo: 1,908 kg

Teža likalnika: 1,669 kg

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zelena učinkovitost

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
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