
 

Ruční napařovač

Steam&Go 2-in-1

 
1200 W

Vyhřívaná deska

Automatická nepřetržitá pára

Kartáč a pouzdro

 

GC332/87

Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
Ideální pro obtížně žehlitelné oděvy a na cesty

Tento ruční napařovač je ideální pro úpravy na poslední chvíli a obtížně žehlitelné oděvy. Je snadno použitelný a

rychlý, představuje tak perfektní doplněk vašeho žehlení. Tento model je vybaven vyhřívanou deskou a funkcí

2 v 1 umožňující napařování ve vodorovné poloze.

Rychlé odstranění záhybů

2 v 1: funkce napařování ve svislé a vodorovné poloze

Ohřívací napařovací destička SmartFlow pro skvělé výsledky

Automatická nepřetržitá pára díky elektrickému čerpadlu

Kartáč jako příslušenství pro hladkou povrchovou úpravu

Snadné použití

Bezpečné používání na jemné prádlo jako hedvábí

Není třeba žehlicí prkno

Vyjímatelná nádržka na vodu pro snazší doplňování

Rychlá doba zahřívání

Ergonomický design pro ruční obsluhu

Exkluzivní úložné pouzdro pro snadné ukládání

Osvěží oděvy bez praní nebo suchého čištění

Odstraňuje zápach z cigaret, jídla a tělní pachy

Pára zlikviduje až 99,9 % bakterií*



Ruční napařovač GC332/87

Přednosti

Funkce napařování 2 v 1

Funkce napařování ve svislé a vodorovné

poloze 2 v 1 vám umožňuje dosáhnout

s napařovačem ještě lepších výsledků.

Napařujte své oděvy ve svislé poloze bez

použití žehlicího prkna, či jim dodejte opravdu

nažehlený výraz napařením ve vodorovné

poloze s využitím jakéhokoli rovného povrchu

ve svém okolí. Díky jedinečné vnitřní konstrukci

vygeneruje tento napařovač Steam&Go 2 v 1

intenzivní nepřetržitou páru i ve vodorovné

poloze, takže nyní máte možnost napařovat

i měkké části nábytku a ložní prádlo.

Ohřívací destička SmartFlow

Technologie SmartFlow zajišťuje skvělé

výsledky žehlení díky optimalizovanému

proudění páry zahřívajícímu parní destičku.

Teplota parní destičky tak zůstává optimální

a bezpečná pro všechny tkaniny, a současně

se účinně předchází vzniku mokrých míst.

Destička je vybavena povrchem, který

umožňuje lepší klouzání a odolnost proti

korozi.

Automatická nepřetržitá pára

Elektrické čerpadlo zajišťuje nepřetržitou páru

pro snadné a rychlé odstranění záhybů.

Bezpečný na všech oděvech

Napařovač lze bezpečně používat na všech

tkaninách. Představuje skvělé řešení pro jemné

tkaniny, jako je například hedvábí.

Není třeba žehlicí prkno

Pokud používáte napařovač, už nepotřebujete

žehlicí prkno, takže žehlení je zcela

bezproblémové.

Vyjímatelná nádržka na vodu

Vyjímatelná nádržka na vodu pro snazší

doplňování.

Rychlá doba zahřívání

Napařovač je připraven k použití za pár sekund.

Ergonomický design

Rušní napařovač je lehký a pohodlně se

používá díky ergonomickému a kompaktnímu

designu. Stačí stisknout spoušť a rychle

odstranit záhyby pomocí nepřetržité páry.

Pára zlikviduje bakterie

Horká pára zabije až 99,9 % bakterií na

oděvech a pomáhá oddálit praní a chemické

čištění*.

Odstraňuje nežádoucí pachy

Výkonná pára odstraňuje zápach z cigaret,

jídla a tělní pachy.

Kartáč jako příslušenství

Kartáč používejte s oděvy ze silnějších látek,

jako jsou například pláště – pára lépe pronikne

dovnitř a dosáhnete hladkého povrchu.
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Specifikace

Příslušenství

Kartáč: Ano

Snadné použití

Doba zahřívání: < 1 min

Délka napájecího kabelu: 2 m

Lze kdykoli doplnit: Ano

Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce

pro jemné látky jako hedvábí

Možnost uložení: Úložné pouzdro

Kapacita nádržky na vodu: 60 ml

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Plynulý výstup páry: 24 g/min

Spotřeba: 1200 W

Vertikální napařování: Ano

Napařovací destička SmartFlow: Ano

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (Š x V x H): 38 x 12 x 15 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D):

34,7 x 12,5 x 9,5 cm

Hmotnost žehličky: 0,72 kg

* * Otestováno externí organizací na typy bakterií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 při 8minutové době

napařování.
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