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Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
Ideálny na cesty a jemné tkaniny

Tento ručný naparovač odevov je ideálny na úpravy na poslednú chvíľu a odevy, ktoré sa ťažko žehlia. Je

dokonalým pomocníkom pri žehlení, pričom pôsobí rýchlo a ľahko sa používa.

Rýchle odstraňovanie záhybov

Automatický súvislý prúd pary vďaka elektrickej pumpe

Kefový nástavec na hladkú povrchovú úpravu

Jednoduché používanie

Bezpečný na použitie na jemné tkaniny, ako je hodváb

Nepotrebujete dosku na žehlenie

Odnímateľný zásobník na vodu umožňuje jednoduchšie dolievanie

Rýchly čas nahriatia

Ergonomický dizajn na ručné ovládanie

Jednoduché odkladanie v exkluzívnom vrecku

Osvieži oblečenie bez prania alebo suchého čistenia

Para zabíja až 99,9 % baktérií*

Odstraňuje zápach od cigariet, jedla a telesný pach
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Hlavné prvky

Nepotrebujete dosku na žehlenie

Keď používate naparovač, už viac

nepotrebujete dosku na žehlenie, takže

žehlenie bude odteraz bezstarostné.

Automatický súvislý prúd pary

Elektrická pumpa vytvára súvislý prúd pary na

ľahké a rýchle odstraňovanie záhybov.

Kefový nástavec

Použite kefový nástavec na hrubšie tkaniny,

ako sú kabáty, na lepšie preniknutie pary do

tkaniny a hladšiu povrchovú úpravu.

Odnímateľná nádoba na vodu

Odnímateľný zásobník na vodu umožňuje

jednoduchšie dolievanie.

Ergonomický dizajn

Ručný naparovač je ľahký a pohodlne sa

používa vďaka ergonomickému a

kompaktnému dizajnu. Stačí stlačiť spínač a

rýchlo odstránite záhyby pomocou súvislého

prúdu pary.

Para zabíja baktérie

Horúca para zabíja až 99,9 % baktérií na

oblečení a pomáha tak oddialiť potrebu prania

alebo čistenia*.

Exkluzívne vrecko na odkladanie

Po použití ručný naparovač jednoducho

odložte do dodaného vrecka, v ktorom si ho so

sebou môžete zobrať i na cesty.

Rýchly čas nahriatia

Naparovač je pripravený na použitie v priebehu

niekoľkých sekúnd.

Odstraňuje neželaný zápach

Silný prúd pary odstraňuje zápach od cigariet,

jedla a telesný pach.

Bezpečná pre všetky tkaniny

Naparovač je bezpečný na použitie na všetky

druhy tkanín. Je vynikajúcim riešením na

jemné tkaniny, ako je hodváb.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Kefa: áno

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Jednoduché používanie

Čas zahriatia: menej ako 1 min

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Odkladacie puzdro: Odkladacie vrecko

Kapacita nádoby na vodu: 60 ml

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: Až 24 g/min.

Príkon: 1200 W

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (š x v x d): 38 x 12 x 15 cm

Rozmery výrobku (š x v x d): 34,7 x 12,9 x

12,2 cm

Hmotnosť žehličky: 0,66 kg

* * Testované externým orgánom na typy baktérií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe

naparovania 8 minút.
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