
Stoomgenerator met
stoom onder druk

GC8325

Fantastisch resultaat, minimale inspanning
Onbeperkt krachtige stoom dankzij een waterreservoir van 1,4 liter

Dit krachtige, maar verrassend compacte strijkijzer produceert continu een grote hoeveelheid stoom onder hoge

druk voor snel en moeiteloos strijken. Dankzij het verwijderbare waterreservoir van 1,4 liter kunt u probleemloos

uren achter elkaar strijken.

Snel en krachtig strijken

Druk tot 5 bar

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Continue stoom tot 120 g/min

Stoomstoot tot 180 g

Comfortabel strijken

Lichtgewicht strijkijzer voor moeiteloos strijken

Soepel glijden

SteamGlide-zoolplaat voor krachtige stoom en soepel glijden

Tot wel 3 uur lang strijken zonder bijvullen

Extra groot afneembaar waterreservoir van 1,4 liter

Besparen op je energieverbruik

Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik



Stoomgenerator met stoom onder druk GC8325/02

Kenmerken Specificaties

Afneembaar waterreservoir

Er is veel stoom nodig om moeiteloos te

kunnen strijken. Een hoge stoomproductie

betekent dat u het waterreservoir vaak moet

bijvullen. Dankzij het extra grote waterreservoir

van 1,4 l hoeft u minder vaak bij te vullen.

 Comfortabel strijken

Extra comfort: Stoomhendelslot

Antikalksysteem: Eenvoudig schoonspoelen

Snoerlengte: 2,5 m

Lengte van de slang: 1,9, 1,9 m

Veilig in gebruik: Oververhittingsbeveiliging

Geschikt voor kraanwater

Kreuken verwijderen

Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen

Verticale stoom: Continue verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Controle: Indicatielampje voor stoom,

Indicatielampje voor temperatuur, Variabele

stoominstellingen, Lampje voor waterreservoir

leeg

Eenvoudig op te stellen en op te bergen:

Snoer en slang eenvoudig opbergen, Extra

grote waterinlaat

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale

vorm, Stoomtip

Waterreservoir: Kristalhelder

Soepel glijden

Zoolplaat: SteamGlide-zoolplaat

Technische specificaties

Vermogen van de boiler: 1200

Frequentie: 50-60

Vermogen van het strijkijzer: 800

Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 350 x 350 x 250

Gewicht van het product: 6,06
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