
 

Juhtmeta
aurutriikraud

Easyspeed plus
cordless

 
Aur 35 g/min; 150 g võimas
auruvoog

Keraamiline tald

Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus

2400 W

 

GC2088/30

Kiirem juhtmevaba triikimine,

algusest lõpuni

Kompaktse SmartCharging aluse ja märgutuledega

Kiirem valmisseadmine

Kuni 2400 W võimsus tagab kiirema kuumenemise

Nutika valguse näidikuga triikraud

Kiirem triikimine

Pidev kuni 35 g/min auruvoog tõhusamaks kortsude eemaldamiseks

Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Laadimisalus laadib triikraua vähem kui 6 sekundiga

Keraamiline tald tagab parema libisemise

Kiirem hoiustamine

Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Kandmislukustus triikraua kindlaks hoiustamiseks pärast triikimist



Juhtmeta aurutriikraud GC2088/30

Esiletõstetud tooted

Kiire kuumenemine

Kuni 2400 W võimsus tagab kiirema

kuumenemise

Nutikas valgusnäidik

Nutika valguse näidik näitab triikraua olekut

ükskõik mis hetkel.

Kuni 35 g/min auruvoog

Pidev kuni 35 g/min auruvoog tõhusamaks

kortsude eemaldamiseks

Kuni 150 g võimas auruvoog

Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab

hõlpsasti eemaldada ka kõige

kangekaelsemad kortsud.

Kompaktne nutikas laadimisalus

Kompaktne nutikas laadimisalus võimaldab

võimsat juhtmevaba aurukasutust. Nautige

täielikku liikumisvabadust, muutmata oma

triikimisharjumusi: kuni teie kangast ümber

paigutate, laadib triikraud kompaktsel nutikal

laadimisalusel. Pideva aurujõudluse

tagamiseks annab nutikas laadimisalus

kollase tulega märku triikraua laadimisest ja

tagab, et triikraud saab täielikult laaditud

vähem kui 6 sekundiga. Sinine tuli näitab, et

triikraud on kasutusvalmis.

Keraamiline tald

Keraamiline tald on kriimustuskindel, libiseb

hästi ja seda on lihtne puhastada.

Lihtsalt hoiustatav

Toitejuhtme võib ümber kanna keerata, et

seadet oleks kergem hoiule panna.

Kandmislukustus

Ohutu hoiustamine pärast triikimist alusel.

Juhtme saab kerida ümber triikraua aluse - nii

on seadet lihtne hoiustada.



Juhtmeta aurutriikraud GC2088/30

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: Keraamiline, SteamGlide

Pidev auruvoog: 35 g/min

Võimas auruvoog: 150 g

Võimsus: 2400 W

Piserdamine

Muudetavad auruseaded

Vertikaalne aur

Lihtne kasutada

Hoiustamislahendus: Kandmislukustus

Juhtmehoidik: Juhtme hoiustuspesa

Nutikas valgusega tagasiside

Tilgalukk

Toitejuhtme pikkus: 1,8 m

Automaatne väljalülitumine

Veepaagi mahtuvus: 270 ml
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