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Gyors gyűrődéseltávolítás a gőz erejének köszönhetően
Ideális a finom anyagú ruhákhoz és utazáshoz

Ez a kézi gőzölőkészülék ideális az utolsó simításokhoz és a nehezen vasalható ruhákhoz. Egyszerűen

használható és gyors – a vasalója tökéletes kiegészítője. Ez a típus fűtött talppal és a vízszintes gőzölést

lehetővé téve 2 az 1-ben funkcióval rendelkezik.

Gyors gyűrődéseltávolítás

2 az 1-ben: függőleges és vízszintes gőzölési funkció

SmartFlow melegítő gőztalp a nagyszerű eredményekért

Az elektromos szivattyú automatikus, folyamatos gőzkibocsátást biztosít

Kefetartozék a sima felület érdekében

Egyszerű használat

Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is

Nincs szükség vasalódeszkára

A kivehető víztartály segíti a könnyebb újratöltést

Ergonomikus kialakítás a kézi használat érdekében

Gyors felmelegedési idő

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

Eltávolítja a cigaretta-, az étel- és a testszagot

A gőz elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*
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Fénypontok

2 az 1-ben gőzölési funkció

A 2 az 1-ben függőleges és vízszintes gőzölési

funkció lehetővé teszi, hogy még jobb

eredményt érjen el a gőzölőkészülékével.

Gőzölje át ruháit függőlegesen vasalódeszka

használata nélkül, vagy tegye őket ropogós

tapintásúvá bármilyen egyenes felületen

vízszintesen gőzölve. Egyedi belső

kialakításának köszönhetően ez a Steam&Go 2

az 1-ben gőzölő erőteljes, folyamatos

gőzkibocsátásra képes még függőleges

állásban is, így most már a puha anyagú

bútorait vagy ágyneműit is könnyen

átgőzölheti.

SmartFlow melegítőtalp

A SmartFlow technológia nagyszerű vasalási

eredményeket garantál, mivel az optimalizált

gőzáramlás felmelegíti a gőzölőlapot. Ez

minden textília esetében optimális és

biztonságos hőmérsékleten tartja a

gőzölőlapot, és hatékonyan megakadályozza a

nedves foltok kialakulását. Bevonata könnyed

siklást tesz lehetővé, emellett rozsdamentes is.

Automatikus, folyamatos gőzkibocsátás

Az elektromos szivattyú folyamatos

gőzkibocsátást biztosít az egyszerű és gyors

gyűrődéseltávolításhoz.

Minden ruhán biztonsággal használható

A ruhagőzölő biztonságosan használható

mindenféle textíliához. Nagyszerű megoldás

az olyan kényes anyagokhoz, mint a selyem.

Nincs szükség vasalódeszkára

Ha a gőzölőkészüléket használja, többé nincs

szüksége vasalódeszkára, így kényelmes

vasalást biztosít.

Levehető víztartály

A kivehető víztartály segíti a könnyebb

újratöltést.

Gyors felmelegedési idő

A gőzölőkészülék néhány másodpercen belül

használatra kész.

Ergonomikus kialakítás

A kézi gőzölőkészülék az ergonomikus és

kompakt kialakításának köszönhetően könnyű

és használata kényelmes. Csak nyomja meg a

kioldógombot, és gyorsan távolítsa el a

gyűrődéseket a folyamatos gőzárammal.

A gőz elpusztítja a baktériumokat

A forró gőz elpusztítja a ruhákon lévő

baktériumok 99,9%-át, ezáltal segít későbbre

halasztani a mosást vagy a vegytisztítást*.

Eltávolítja a nem kívánt szagokat

Az erőteljes gőz eltávolítja a cigaretta-, az

étel- és a testszagot.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Bármikor újratölthető

Hálózati kábel hossza: 2 m

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes

anyagokhoz is

Víztartály űrtartalma: 60 ml

Felmelegedési idő: <1 perc

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Tartozékok

Kefe

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Folyamatos gőzkibocsátás: 20 g/perc

Vízszintes gőzölés

Energiaellátás: 1000 W

SmartFlow gőzölőlap

Függőleges gőzölés

Tömeg és méretek

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

38 x 12 x 15 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé): 34,7 x 12,5 x

9,5 cm

Vasaló súlya: 0,72 kg

* * Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans

ATCC 10231 baktériumok esetén 8 perces gőzölési

idővel.
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