
Krachtiger, zorgvuldiger, duurzamer

Voor perfect verzorgde kleding
De exclusieve Spiral Protect-technologie voorkomt vlekken op je kleding.
Druppeltjes vuil water worden in het strijkijzer opgevangen en omgezet in
stoom.

Pro Express Care GV9060 stoomgenerator
GV9060E0

 

 

 Hogedruk stoomgenerator GV9060 Blauw en wit
Geef kledingstukken de zorg die ze verdienen met Pro Express Care. De dubbele bescherming houdt je kleding in
perfecte staat. De hogedrukstoom en de 3 optimale combinaties tussen stoom- en temperatuur zorgen voor een
optimaal, kreukvrij strijkresultaat.

 



PRODUCT BENEFITS

Voorkom vlekken met Spiral Protect
Spiral Protect is een nieuwe, exclusieve technologie in het strijkijzer, dat vlekken op de kleding
voorkomt. Druppeltjes vuil worden afgebroken en opgevangen in het strijkijzer. Daar worden ze
omgezet in stoom. Zo worden vlekken voorkomen, en blijft je kleding mooi!

Tijdsbesparing
De hogedruk-technologie zorgt ervoor dat stoom diep in de stof doordringt, wat het strijken
makkelijker maakt.

Zeer krachtig
Stoomstoot voor extra stoom bij het strijken van dikke stoffen en voor het verwijderen van
ongewenste kreuken.

Een gemakkelijk en efficiënt antikalksysteem
Kalk wordt opgevangen in de kalkverzamelaar, zodat de stoomgenerator eenvoudig ontkalkt
kan worden. Dat verlengt de levensduur van het strijkijzer en zorgt ervoor dat de stoomafgifte
krachtig blijft.

Gemakkelijk en veilig verplaatsen
Zet je strijksysteem vast voor gemakkelijk en veilig verplaatsen.

AutoClean strijkzool
De Autoclean strijkzool glijdt perfect over je strijkgoed en heeft een lange levensduur. Deze
strijkzool zorgt er namelijk voor dat stofdeeltjes niet aan de strijkzool kleven, zodat je strijkzool
niet vies wordt en dus langer meegaat. Ook heeft deze strijkzool stoomgaatjes over de hele
strijkzool, zodat de stof efficiënt wordt bevochtigd en je snel kunt strijken. De punt van de
strijkzool is extra dun, zodat je makkelijk rondom knoopjes en kraagjes kunt strijken.

Eenvoudig water bijvullen
Het afneembare waterreservoir kan op elk moment worden bijgevuld, zelfs tijdens het strijken.
Doordat het waterreservoir afneembaar is, hoef je niet meer de gehele stoomgenerator onder de
kraan te vullen, maar enkel het waterreservoir.
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Slim
Wikkel de stoomslang rond de voet.

Dit product kan 10 jaar lang gerepareerd worden.
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie • Onderdelen worden 10 jaar lang snel geleverd, en zijn
tegen lage kosten verkrijgbaar • 6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCT FEATURES

STOOMPRESTATIES & VERMOGEN
Vermogen [2400 W]

Stoomafgifte [120 g/min]

Stoomstoot [430 g/min]

Hogedruk-stoomgenerator JA

Stoomdruk [7 bar]

Verticaal stomen JA

Stoom- en temperatuurinstelling 3 settings (elektronisch)

Opwarmtijd [2 min]
PRESTATIES STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie [Autoclean]

Glijvermogen van de strijkzool *****

Duurzaamheid van de strijkzool / krasbestendigheid *****

Precisiepunt JA

Continue stoomverspreiding Tip, zijkant en kern
GEBRUIKSGEMAK

Stabiele achterkant JA

Inhoud watertank [1.6 L]

Waterreservoir Uitneembaar

Indicator "leeg reservoir" JA

Continu bijvullen JA

Druppelstop Ja

Automatische uitschakeling JA

Ecostand Ja

Lengte van het elektrische snoer [1.8 m]

Snoeropbergruimte Elektrisch snoer en stoomsnoer

Vergrendelsysteem JA
DUURZAAMHEID

Anti-kalkfunctie Spoelsysteem

Kalkverzamelaar JA

Indicatielampje ontkalken JA
ANDERE KENMERKEN

Kleuren [Blue and White]

Garantie 1 JAAR

[tech.char.country.origin] France

LOGISTIEKE DATA CMMF : 1830006090

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3121040060902
EAN UC :

1 6 3 18
C20 :
C40 :
HQ4 :

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 480 x 288 x 369 (MM) 480 x 288 x 369 (MM) 1 200 x 800 x 1 249 (MM)

gewicht 6,6 (KG) 6,6 (KG) 139,8 (KG)


