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Výkon s jemností

Napařovací špička pro snadný dosah
Napařovací žehlička se speciální napařovací špičkou Steam Tip, která dostane páru do 
každého záhybu. Velice intenzívní trvalý výstup páry (40 g), mimořádně silný parní ráz 
(100 g), podlouhlé parní otvory a speciální bezpečnostní funkce.

Snadné odstranění přehybů
• Trvalý výstup páry až 40 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Dosah do těžko přístupných oblastí
• Napařovací špička Steam Tip umožňuje žehlení obtížně přístupných částí oděvu.

Pohodlné žehlení
• Žehlicí plocha Careeza umožňuje výjimečné klouzání po všech tkaninách
• Automatický systém Anti-calc
• Méně doplňování díky obzvlášť velké nádržce na vodu
• Obzvlášť dlouhá 3metrová šňůra pro maximální dosah
• Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Bezpečné žehlení
• Elektronické bezpečnostní vypnutí pokud je žehlička ponechána bez obsluhy
• Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení
 



 Napařovací špička Steam Tip
Jedinečná napařovací špička Steam Tip kombinuje 
zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními 
napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné 
dostat se do nejmenších a nejobtížněji přístupných 
oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Elektronické bezpečnostní vypínání automaticky 
vypne žehličku, pokud je ponechána bez obsluhy 
nebo se převrhne.

Systém zabraňující odkapávání
Systém zabraňující odkapávání umožňuje žehlení 
jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze 
skvrn od kapiček vody.

Měkká rukojeť
Měkká rukojeť umožňuje pohodlné žehlení i 
v případě déle trvající práce.
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Rychlé a výkonné žehlení
• Výkon pro rychlý ohřev a nepřetržitý mohutný 

výstup páry: 2 400 W

Snadné odstranění přehybů
• Parní ráz odstraní i nejodolnější záhyby: 100 g/min
• Trvalý mohutný výstup páry usnadňuje 

odstraňování záhybů: 40 g/min
• Jemný rozstřik: Jemný rozstřik rovnoměrně 

zvlhčuje tkaninu
• Napařovací špička Steam Tip: Pro obtížně 

dosažitelné části
• Vertikální napařování: Pro zavěšené tkaniny

Dokonale klouzavá
• Žehlicí plocha Careeza

Pohodlné žehlení
• Možnost otočení o 360 stupňů: Poskytuje 

maximální volnost při žehlení
• Systém zabraňující odkapávání: Chrání oblečení 

před vznikem skvrn při žehlení
• Měkká ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlné 

žehlení
• Žehličku lze používat s vodou z vodovodního 

kohoutku
• Obzvlášť dlouhá šňůra pro maximální dosah: 3 m

Bezpečné žehlení
• Lepší výsledky testů než předepisují mezinárodní 

normy pro zabránění kapání
• Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez 

obsluhy

Delší životnost
• Dvojitý aktivní systém odvápňování: Zabraňuje 

usazování vodního kamene a vyplavuje jeho 
částečky

Technické údaje
• Napětí: 220 - 240 V
• Spotřeba: 2 400 W
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Rozměry výrobku: 303 × 120 × 152 cm
• Hmotnost výrobku: 1,70 kg
• Kapacita nádržky na vodu: 350 ml
•

Specifikace
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