
 

StyleTouch Ruční
napařovač oděvů

 
1500 W, až 30 g/min

Technologie PureSteam

Nádržka na vodu XL

Funkce 2 v 1

 

GC440/47

Nové řešení pro Váš šatník
Ideální pro rychlé použití a jemné tkaniny

Díky inovativní technologii PureSteam a rychlému odstranění vodního kamene nový napařovač na oděv

StyleTouch poskytuje mimořádný výkon napařování i po několika letech. Vzhledem k rychlému, bezpečnému a

snadnému používání je ideální pro žehlení na poslední chvíli a jemné tkaniny.

Rychlé, efektivní odstranění záhybů

Výkonnější proud páry (až 30 g/min) pro rychlejší výsledky

Technologie PureSteam pro trvalý a výkonný proud páry

Funkce napařování ve svislé a vodorovné poloze 2 v 1 zaručuje lepší výsledky

Připraven za 60 sekund

Snadné a bezpečné použití

Rychlé odstranění vodního kamene

Velká nádržka na vodu zajistí delší napařování

Automatická nepřetržitá pára díky elektrickému čerpadlu

Vyhřívaná deska SmartFlow zabraňuje vzniku mokrých míst

Bezpečné používání na veškeré jemné prádlo jako hedvábí

Bezpečné odkládání na podstavec

Osvěžení oděvů bez praní nebo suchého čištění

Výkonná pára odstraňuje zápach a zabíjí 99,9 % bakterií
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Přednosti

Technologie PureSteam

Technologie PureSteam je inovativní

technologie, která zabraňuje usazování

vodního kamene na generátoru páry

napařovače. Umožňuje trvalé a výkonné

napařování i po několika letech.

Funkce 2 v 1

Funkce 2 v 1 umožňuje napařování ve svislé

i vodorovné poloze. Při vodorovném napařování

na plochém povrchu můžete dosáhnout lepších

výsledků zvláště na hůře přístupných místech,

jako jsou límce a manžety.

Rychlé odstranění vodního kamene

Díky rychlému odstranění vodního kamene

vydrží váš přístroj déle při stejném výkonu

napařování.

Nádržka na vodu XL

200ml vodní nádržka umožňuje napařovat až

3 oděvy na jedno použití. Ideální pro úpravy na

poslední chvíli, než vyrazíte z domu.

Trvalý výstup páry

Díky elektrickému čerpadlu už nemusíte přístroj

ovládat ručně. Stačí stisknout spoušť a pára

začne plynule proudit.

Ohřívací destička SmartFlow

Ohřívací destička SmartFlow brání kondenzaci

na vašem oděvu a zároveň je 100% bezpečná

při použití na všech typech oděvů včetně těch

jemných.

Bezpečný na všech oděvech

Napařovač lze bezpečně používat na všech

tkaninách. Představuje skvělé řešení pro jemné

tkaniny, jako je hedvábí a kašmír.

Bezpečné odkládání

Napařovač na oděv lze odložit prostě tak, že ho

postavíte na podstavec. Je to naprosto

jednoduché a bezpečné.

Odstranění zápachu a bakterií

Výkonný proud páry odstraní zápach cigaret,

jídla i lidského těla. Pára také zahubí

99,9 % bakterií. *
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Specifikace

Technologie

Technologie PureSteam: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Funkce 2 v 1: Ano

Trvalý výstup páry: Až 30 g/min

Spotřeba: 1 500 W

Připraveno k použití: 1 min

Napařování na vyžádání: Ano

Vertikální napařování: Ano

Napětí: 240 V

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky,

jako je hedvábí

Kapacita nádržky na vodu: 200 ml

Délka napájecího kabelu: 2 m

Připraveno k použití: Světelný indikátor

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Vypínač: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění:

Zabudovaná nádobka na vodní kámen

Včetně příslušenství

Kartáč: Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H):

32,3 x 21,7 x 17,0 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D):

29,7 x 17,2 x 13,1 cm

Celková hmotnost včetně obalu: 0,9 kg

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Energetická účinnost

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Design

Barva: Růžová

* * 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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