
 

StyleTouch Kézi
Gőzölőkészülék

 
1500 W, akár 30 g/perc

PureSteam technológia

XL méretű víztartály

2 az 1-ben funkció

 

GC440/47

Az ön legújabb elengedhetetlen háztartási kelléke
Ideális a gyors simításokhoz és a kényes ruhákhoz

Az innovatív PureSteam technológiának és a gyors kalciumeltávolításnak köszönhetően az új StyleTouch

ruhagőzölő évekig erőteljes gőzt biztosít. Gyors, biztonságos és egyszerű készülék, tökéletes az utolsó

simításokhoz és a kényes ruhákhoz.

Gyors és hatékony gyűrődéseltávolítás

Erőteljesebb, akár 30 g/perces gőz a gyorsabb eredmények érdekében

PureSteam technológia az egyenletes, erőteljes és folyamatos gőzölésért

Még jobb eredmények a 2 az 1-ben függőleges és vízszintes gőzöléssel

60 másodpercen belül használatra kész

Egyszerűen és biztonságosan használható

Quick Calc Release funkció

Nagy méretű víztartály a hosszan tartó gőzölés érdekében

Az elektromos szivattyú automatikus, folyamatos gőzkibocsátást biztosít

SmartFlow melegítőtalp a nedves foltok megakadályozásához

Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is

Stabil fekvés az alapegységen

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

Az erőteljes gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat és elpusztítja a baktériumok 99,9%-át



StyleTouch Kézi Gőzölőkészülék GC440/47

Fénypontok

PureSteam technológia

Az innovatív PureSteam technológia

megakadályozza a kalcium felgyülemlését a

gőzölő motorja körül. Évekig tartó folyamatos,

erőteljes gőzölést tesz lehetővé.

2 az 1-ben funkció

A 2 az 1-ben funkció függőleges és vízszintes

gőzölést is lehetővé tesz. A lapos felületek

vízszintes gőzölésével jobb eredményeket

érhet el, különösen az olyan nehezen

kezelhető területeken, mint a gallérok és a

mandzsetták.

Quick Calc Release funkció

A gyors vízkőmentesítésnek köszönhetően

készüléke hosszabb időn át képes azonos

gőzteljesítményt nyújtani.

XL méretű víztartály

A 200 ml-es víztartály egyszerre akár 3 ruha

gőzölését is lehetővé teszi. Elegendő az

indulás előtti gyors finomításokhoz!

Folyamatos gőzkibocsátás

Az elektromos pumpának hála a kézzel végzett

pumpálás a múlté. Csak tartsa nyomva a

gombot, a gőz folyamatosan áramolni fog.

SmartFlow melegítőtalp

A SmartFlow melegítőtalp megakadályozza,

hogy pára csapódjon le ruháira. Teszi ezt úgy,

hogy ruhái teljes biztonságban vannak – a

kényes darabok is.

Minden ruhán biztonsággal használható

A ruhagőzölő biztonságosan használható

mindenféle textíliához. Nagyszerű megoldás

az olyan kényes anyagokhoz is, mint a selyem

és a kasmír.

Biztonságos megtámasztás

A ruhagőzölőt leteheti egyszerűen az alapjára

állítva. Egyszerű és biztonságos pozíció.

Kellemetlen szagok és baktériumok

eltávolítása

Az erőteljes gőz a cigarettafüst szagát, az

ételszagot és a testszagot is eltávolítja,

továbbá elpusztítja a baktériumok 99,9%-át.*
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Műszaki adatok

Technológia

PureSteam technológia

Gyors gyűrődéseltávolítás

2 az 1-ben funkció

Folyamatos gőzkibocsátás: Maximum

30 g/perc

Energiaellátás: 1500 W

Használatra kész: 1 perc

Igény szerinti gőzölés

Függőleges gőzölés

Feszültség: 240 V

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Víztartály űrtartalma: 200 ml

Hálózati kábel hossza: 2 m

Használatra kész: Jelzőfény

Töltse újra a használat közben bármikor

Csapvízzel is használható

Be-/kikapcsoló

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Beépített

vízkőtartály

Mellékelt tartozékok

Kefe

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

32 x 22 x 17 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé): 30 x 17 x

13 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 0,9 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Formatervezés

Szín: rózsaszín

* * 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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