
 

StyleTouch Pure Ręczny
steamer/parownica do ubrań

 
1500 W, do 30 g/min

Zbiornik wody 200 ml

Technologia pary PureSteam

Nakładka ze szczotką

 

GC440/47

Niezbędny produkt w Twojej garderobie
Idealny do szybkich poprawek i delikatnych ubrań

Dzięki innowacyjnej technologii PureSteam i szybkiemu usuwaniu kamienia nowy steamer do ubrań StyleTouch

zapewnia silny strumień pary przez wiele lat. Jest szybki, bezpieczny i łatwy w obsłudze — idealnie nadaje się

do prasowania tuż przed wyjściem, szczególnie w przypadku delikatnych ubrań.

Szybkie i efektywne usuwanie zagnieceń

Silniejszy strumień pary (do 30 g/min) zapewnia szybsze efekty

Technologia PureSteam zapewnia strumień pary o stałej, dużej mocy przez cały czas

Prasowanie parowe 2 w 1, w pionie i w poziomie, zapewnia lepsze efekty

Urządzenie gotowe w 60 sekund

Łatwe i bezpieczne użytkowanie

Funkcja Quick Calc Release

Duży zbiornik wody umożliwia dłuższe wytwarzanie pary

Automatyczny ciągły strumień pary dzięki pompce elektrycznej

Podgrzewana płyta SmartFlow zapobiega powstawaniu mokrych plam

Bezpieczeństwo dla wszystkich delikatnych tkanin, takich jak jedwab

Bezpieczne odkładanie na podstawę

Odświeżanie ubrań bez prania lub czyszczenia chemicznego

Silny strumień pary usuwa zapachy i zabija 99,9% bakterii



StyleTouch Pure Ręczny steamer/parownica do ubrań GC440/47

Zalety

Technologia PureSteam

PureSteam to innowacyjna technologia, która

zapobiega osadzaniu się kamienia wokół

silnika steamera i zapewnia strumień pary o

stałej, dużej mocy przez długie lata.

Funkcja 2 w 1

Funkcja 2 w 1 umożliwia prasowanie w pionie i

w poziomie. Podczas prasowania w poziomie

na płaskiej powierzchni można osiągnąć

lepsze rezultaty — szczególnie w trudno

dostępnych miejscach, takich jak kołnierzyki

lub mankiety.

Funkcja Quick Calc Release

Dzięki szybkiemu usuwaniu kamienia

urządzenie może działać dłużej, zapewniając

taką samą wydajność pary.

Zbiornik wody XL

Zbiornik wody o pojemności 200 ml umożliwia

prasowanie do 3 ubrań za jednym razem.

Idealny do szybkich poprawek przed wyjściem

z domu!

Ciągły strumień pary

Dzięki pompce elektrycznej używanie

steamera jest niezwykle łatwe. Wystarczy

nacisnąć przycisk, a para będzie się

wydobywać w sposób ciągły.

Podgrzewana płyta SmartFlow

Podgrzewana płyta SmartFlow zapobiega

skraplaniu się pary na ubraniach i jest w 100%

bezpieczna dla wszystkich ubrań, nawet

delikatnych.

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

Steamer jest bezpieczny dla wszystkich tkanin.

To doskonałe rozwiązanie w przypadku

delikatnych tkanin, takich jak jedwab i kaszmir.

Bezpieczne odkładanie

Możesz odłożyć steamer do ubrań, opierając

go o jego podstawę. To bardzo łatwa i

bezpieczna pozycja.

Usuwanie zapachów i bakterii

Silny strumień pary usuwa zapachy

papierosów, jedzenia i ciała. Para zabija

również 99,9% bakterii.*



StyleTouch Pure Ręczny steamer/parownica do ubrań GC440/47

Dane techniczne

Technologia

Technologia PureSteam

Szybkie usuwanie zagnieceń

Funkcja 2 w 1

Ciągły strumień pary: Do 30 g/min

Moc: 1500 W

Gotowość do użycia: 1 min

Technologia pary na żądanie

Prasowanie w pionie

Napięcie: 240 V

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Pojemność zbiornika wody: 200 ml

Długość przewodu zasilającego: 2 m

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Możliwość stosowania wody z kranu

Wyłącznik

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Wbudowany pojemnik na kamień

Akcesoria w zestawie

Szczotka

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

32 x 22 x 17 cm

Wymiary produktu (S x W x D): 30 x 17 x 13 cm

Łączna waga z opakowaniem: 0,9 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Wykończenie

Kolor: Różowy

* * Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną

instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099,

bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki

Canidia albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary

przez 8 minut.
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