
Парна ютия

EasySpeed Plus

  2000 W

Парен удар 100 г/мин

25 г/мин непрекъсната пара

Незалепваща гладеща повърхност

 

GC2142/40

Бърза от начало до край
Ускорява вашето гладене по 3 начина

EasySpeed Plus ускорява гладенето с мощни потоци пара за справяне с упоритите гънки,

незалепваща гладеща повърхност за лесно гладене и нашата система за спиране на

прокапването за предотвратяване на течове. Това са три лесни начина за по-бързо гладене.

Бързо отстраняване на гънки

2000 W за бързо загряване

До 100 г парни удари за премахване на упорити гънки

Подаване на пара до 25 г/мин за мощна и стабилна ефективност

Незалепваща гладеща повърхност за лесно почистване

Лесно гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Троен прецизен връх за оптимално управление и видимост

Голям резервоар за вода от 270 мл за гладене на повече дрехи на един път

Вертикално подаване на парата за висящи тъкани

Дълготрайна ефективност

Плъзгач за почистване на накип за дълготрайна работа на парата



Парна ютия GC2142/40

Акценти

2000 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Парен удар до 100 г

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно

отстраняване на упорити гънки.

Непрекъсната пара до 25 г/мин

Силното и непрекъснато подаване на пара вкарва

повече пара през тъканта за по-бързо премахване на

гънки.

Незалепваща гладеща повърхност

Нашата незалепваща гладеща повърхност лесно се

плъзга върху всяка дреха за гладене със специален

незалепващ слой.

Система за спиране на прокапването

Системата за спиране на прокапването

предотвратява течове, за да избегнете петна от

водни капки и да гладете с увереност при всяка

температура.

Троен прецизен връх

Върхът е прецизен по 3 начина. Той има заострен

връх, улей за копчета и елегантен нос. Нашият троен

прецизен връх ви помага да се справите и с най-

трудните за гладене места като копчета и плисета.

Резервоар за вода 270 мл

По-малко допълване с големия резервоар за вода с

вместимост 270 мл, така че да можете да изгладите

повече дрехи на един път

Вертикално пароподаване

Функцията за вертикално подаване на пара ви

позволява да освежите дрехите направо върху

закачалките и премахва гънки от пердета, докато

висят. Не е необходима дъска за гладене.

Вграден плъзгач за почистване на накип

Тази ютия работи с обикновена чешмяна вода. Calc-

clean е вградена функция за почистване, която

премахва натрупването на калций или варовик и

поддържа върховата производителност.
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Спецификации

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 25 г/мин

Захранване: 2000 W

Парен удар: 100 гр

Лесна употреба

Име на гладещата повърхност: Незалепваща

Вместимост на резервоара за вода: 270 мл

Дължина на захранващия кабел: 1,9 м

Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Вграден плъзгач за

почистване на накип

Екологична ефективност

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Дизайн

Цвят: Розово
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