
Gőzállomás
vasalófej

 
Max. 5,2 bar szivattyúnyomás

1,1 literes kivehető víztartály

200 g gőzlövet

 

HI5919/30

Gyorsabb vasalás
Extra gőzzel

Ez az új gőzállomás gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a vasalást a rendkívül

nagy teljesítményű, folyamatos gőzkibocsátásnak és az 1,1 literes, levehető

víztartálynak köszönhetően.

Kényelmes vasalás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.

Kompakt és kényelmes

Kompakt és könnyű az egyszerű használat és tárolás érdekében

1,1 literes kivehető víztartály

Gyors és hatékony

A vízkőmentesítő tartály tartozék – extra költséggel járó patron nélkül

Kerámia vasalótalp a tartósságért és a könnyed siklásért

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért



Gőzállomás vasalófej HI5919/30

Fénypontok Műszaki adatok

Automatikus kikapcsolás

A vasaló kikapcsol, ha magára hagyja. A

talpán fekve 30 másodperc után

automatikusan kikapcsol. A saroktámaszára

állítva 8 perc után kapcsol ki automatikusan.

Intelligens vízkőmentesítés

Beépített vízkőmentesítő rendszerűnk, a Smart

Calc Clean emlékezteti önt, ha eljött a

vízkőmentesítés ideje. A tartozék tárolónak

köszönhetően a folyamat egyszerű, és nincs

szükség további költségekkel járó patronra.

Kerámia vasalótalp

Tartós kerámia vasalótalpunk remekül siklik

minden ruhán. Tapadásmentes, karcmentes és

könnyen tisztítható.

Kompakt és kényelmes

A kis súly és kompakt méret tökéletes a

tárolásra, és kényelmes elhelyezést biztosít a

vasalódeszkán. Az egyedülálló ProVelocity

technológiának köszönhetően gőzállomásaink

még kisebbek, mint eddig.

Rendkívül erős gőz

Az erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás még a

legvastagabb szövettel is könnyedén

megbirkózik. Nézze, ahogy a makacs

gyűrődések eltűnnek egy extra gőzlövet alatt,

pont ahol szüksége van rá. Ez az extra gőz

használható függőleges gőzölésre is, hogy

felfrissítse a ruhákat vagy a függönyöket.

Kivehető, 1,1 literes víztartály

A víztartály kivehető, így egyszerűen a csap

alatt is újratölthető. A nagy töltőnyílásnak

köszönhetően gyors az újratöltés. Az 1,1 literes

víztartály-kapacitásnak köszönhetően akár 2

órán át is folyamatosan vasalhat, újratöltés

nélkül.

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: max. 100 g/perc

Energiaellátás: 2400 W

Nyomás: max. 5,2 bar szivattyúnyomás

Gőzlövet: 200 g

Függőleges gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Egyszerű használat

Vasalótalp neve: Kerámia

Víztartály űrtartalma: 1100 ml

Levehető víztartály

Vezetékhossz: 1,4 m

Hálózati kábel hossza: 1,6 m

Töltse újra a használat közben bármikor

Csapvízzel is használható

Nagyméretű töltőnyílás

Automatikus kikapcsolás

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Smart Calc

Clean

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Igen, patron

és ezzel járó extra költség nélkül

Mellékelt tartozékok

Vízkőmentesítő tartály

Méret és súly

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 36,2 x 27

x 26,3 cm

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 39x23x27 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 3,5 kg

Vasaló súlya: 1,1 kg

Vasaló + talp súlya: 3,2 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok

Melegítési idő: 2 perc

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 99%-ban

újrahasznosítható és 99%-ban

újrahasznosított

Felhasználói kézikönyv: Több mint 75%-ban

újrahasznosított
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