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Technológia PureSteam

Nádoba na vodu XL

Funkcia 2 v 1

 

GC440/47

V šatníku vám nesmie chýbať
Ideálna na rýchle úpravy a jemné odevy

Vďaka inovatívnej technológii PureSteam a rýchlemu uvoľneniu vodného kameňa zaručuje nový naparovač

odevov StyleTouch dlhoročné výkonné naparovanie. Je rýchly, bezpečný a jednoduchý, takže je dokonalý na

rýchle žehlenie na poslednú chvíľu a na jemné odevy.

Rýchle a výkonné odstraňovanie záhybov

Výkonnejšia tvorba až 30 g pary za minútu pre rýchlejšie naparovanie

Technológia PureSteam poskytuje stabilne vysoký výkon pri naparovaní

Lepšie výsledky s funkciou 2 v 1: vertikálne aj horizontálne naparovanie

Pripravené za 60 sekúnd

Ľahko a bezpečne sa používa

Funkcia Quick Calc Release

Veľká nádoba na vodu na dlhšie naparovanie

Automatický súvislý prúd pary vďaka elektrickej pumpe

Vyhrievaná platňa SmartFlow bráni vzniku mokrých škvŕn

Bezpečný na použitie na všetky jemné tkaniny, napríklad hodváb

Bezpečná odkladacia poloha na podstavci

Osviežte oblečenie bez prania alebo čistenia v čistiarni

Silný prúd pary odstraňuje pachy a ničí 99,9 % baktérií
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Hlavné prvky

Technológia PureSteam

Inovatívna technológia PureSteam bráni vzniku

vodného kameňa v okolí generátora

naparovača. Postará sa o stabilne vysoký

výkon pri naparovaní na mnoho rokov.

Funkcia 2 v 1

Funkcia 2 v 1 umožňuje vertikálne aj

horizontálne naparovanie. Pri horizontálnom

naparovaní na rovnom povrchu umožňuje

dosiahnuť lepšie výsledky najmä na náročných

miestach, ako sú goliere a manžety.

Funkcia Quick Calc Release

Vďaka rýchlemu uvoľneniu vodného kameňa si

zariadenie dlhšie zachová stabilný výkon pri

naparovaní.

Nádoba na vodu XL

Nádoba na vodu s objemom 200 ml stačí na

naparenie až 3 kusov odevu naraz. To je práve

dosť na rýchle upravenie odevu pred

odchodom z domu.

Kontinuálny výstup pary

Vďaka elektrickému čerpadlu nemusíte paru

vyfukovať ručne. Stačí podržať tlačidlo a získate

trvalý prúd pary.

Vyhrievaná platňa SmartFlow

Vyhrievaná platňa SmartFlow predchádza

kondenzácii vody na odevoch, a pritom je

100 % bezpečná pre všetky druhy odevov

vrátane odevov z jemných materiálov.

Bezpečná pre všetky tkaniny

Naparovač je bezpečný na použitie na všetky

druhy tkanín. Je vynikajúcim riešením na

jemné tkaniny, ako je hodváb a kašmír.

Bezpečné odloženie

Naparovač odevov môžete odložiť tak, že ho

postavíte na jeho podstavec. Je to veľmi

jednoduchá a bezpečná odkladacia poloha.

Odstránenie pachov a baktérií

Silný prúd pary odstraňuje pachy z cigariet a

jedla, ako aj telesné pachy. Para takisto ničí

99,9 % baktérií. *
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Technické údaje

Technológia

Technológia PureSteam

Rýchle odstraňovanie záhybov

Funkcia 2 v 1

Kontinuálny výstup pary: Až do 30 g/min.

Príkon: 1 500 W

Pripravený na používanie: 1 min

Naparovanie na požiadanie

Zvislá para

Napätie: 240 V

Jednoduché používanie

Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie: Aj

jemné materiály ako hodváb

Kapacita nádoby na vodu: 200 ml

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Prepínač zapnuté/vypnuté

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Vstavaná nádoba na vodný kameň

Vrátane príslušenstva

Kefa

Veľkosť a hmotnosť

Rozmery balenia (š x v x d): 32,3 x 21,7 x

17,0 cm

Rozmery výrobku (š x v x d): 2,97 x 17,2 x

13,1 cm

Celková hmotnosť s obalom: 0,9 kg

Záruka

2-ročná celosvetová záruka

Ekologická efektivita

Balenie produktu: 100 % recyklovateľné

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Dizajn

Farba: Ružová

* * Testované externým orgánom na typy baktérií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe

naparovania 8 minút.
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