
První kompaktní vysokotlaký parní generátor pro snadné
žehlení*

EFFECTIS EASY PLUS GV6761E0 modrá
Vysokotlaký parní generátor Tefal Effectis Easy Plus GV6761E0

modrá
GV6761E0

  

 

 Vysokotlaký parní generátor GV6761
Tento nový vysokotlaký parní generátor Tefal přináší velmi kompaktní design pro menší nároky na skladování a
velmi snadné použití. Díky technologii „bez nastavování teploty“ už nemusíte třídit prádlo před žehlením ani
neriskujete jeho připálení během žehlení.

*v rámci vysokotlakých parních generátorů s možností doplňování vody během žehlení
*-20 % v porovnání se spotřebou energie na úrovni maximálního výkonu.

 



VÝHODY PRODUKTU

Jednoduché ovládání bez nastavování teploty
Kompaktní vysokotlaký parní generátor pro rychlé a efektivní výsledky žehlení s extra snadným
ovládáním díky jedné optimální teplotě „bez nastavování“

Úspora až poloviny času při žehlení
Vysokotlaká pára proniká hluboko do nitra tkaniny a významně tak usnadňuje a urychluje její
žehlení.

Vysoký výkon
Parní ráz pro zvýšený přívod páry při žehlení silných látek a pro odstranění nežádoucích
záhybů.

Kompaktní tvar
Menší rozměry pro menší nároky na skladovací prostor.

Snadné a bezpečné přenášení
Robustní a účinný lock systém slouží k zajištění žehličky na parním generátoru pro bezpečné
přenášení jednou rukou.

Vysoká kluznost
Neuvěřitelně snadné žehlení díky vysoké kluznosti žehlicí desky Durilium

Pohodlné dolévání
Vyjímatelnou nádržku na vodu (1,4 l) můžete doplňovat kdykoli v průběhu žehlení.



[product.madein]Obal [product.madein]Obal

Video (videa)Video (videa)

Další obrázky produktu

Automatické vypnutí při nečinnosti
Pro vaši bezpečnost se spotřebič po 8 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu
'standby'.
Po 30 minutách nečinnosti se spotřebič automaticky vypne.

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

 *-20 % v porovnání se spotřebou energie na úrovni maximálního výkonu.

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝKON A PÁRA
Příkon [2200 W]

Výstup páry [100 g/min]

Parní ráz [260 g/min]

Tlak páry [5 bar]

Vertikální napařování ANO

Nastavení páry a teploty Elektronické, bez nutnosti nastavování

Doba zahřívání [2 min]

Vysokotlaký bojler ANO
ŽEHLICÍ PLOCHA

Technologie žehlicí plochy Durilium Technology

Kluznost žehlicí plochy *****

Životnost žehlicí plochy/odolnost proti poškrábání *****

Kontinuální pára Špička, boky a střed
KOMFORT POUŽÍVÁNÍ

Eco režim Ano

Délka přívodního kabelu [1,7 m]

Systém zamykání ANO

Objem zásobníku na vodu [1,4 L]

Stabilní pata žehličky ANO

Nádržka na vodu Pevné

Kontrolka prázdné nádržky ANO

Průběžné doplňování ANO

Uložení šňůry Přívodní kabel a přívodní hadice na páru
ŽIVOTNOST SPOTŘEBIČE

Funkce na odstranění vodního kamene Systém proplachování

Upozornění na vodní kámen ANO
OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barva Blue

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006020

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121040060209
EAN UC :

1 8 3 24
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 33.5 x 21.6 x 28 (cm) 400 x 285 x 310 (MM) 400 x 290 x 345 (MM) 1 200 x 800 x 1 198 (MM)

Hmotnost 3.96 (kg) 4,61 (KG) 4,61 (KG) 131,64 (KG)


