
 

Stojący steamer/parownica
do ubrań

ClearTouch Essence

 
2000 W, nasadka zapachowa

Zbiornik wody 1200 ml

Uchwyt do plis, rękawica

 

GC535/35

Odśwież delikatne ubrania swoimi ulubionymi

zapachami

z wykorzystaniem nasadki zapachowej MyEssence

Nowy aromat ClearTouch Essence umożliwia nadanie ubraniom ulubionego

zapachu. Wlej aromat do nasadki zapachowej MyEssence, aby za pomocą pary

nadać ubraniom świeży zapach bez konieczności ich prania lub czyszczenia

chemicznego.

Odświeżanie ubrań bez prania lub czyszczenia chemicznego

Para przenosi ulubiony zapach na ubrania

Usuwa zapachy papierosów, jedzenia i ciała

Para zabija do 99,9% bakterii*

Szybkie usuwanie zagnieceń

Niezwykle silny strumień pary

Płytka parowa XL ze stali szlachetnej zapewniająca szybsze efekty

Wygodne użytkowanie

Wyjątkowa funkcja Hang&Lock zapewniająca stabilność podczas pracy

Odłączany, przezroczysty zbiornik wody z higienicznym otworem wlewowym

Maksymalne bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dla delikatnych tkanin, takich jak jedwab

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę podczas użytkowania



Stojący steamer/parownica do ubrań GC535/35

Zalety

Nasadka zapachowa MyEssence

Silny strumień pary nadaje ulubiony zapach

ubraniom dzięki innowacyjnej nasadce

zapachowej MyEssence.

Niezwykle silny strumień pary

Silny strumień pary wypuszczany przez dysze

umożliwia łatwe usuwanie zagnieceń w

zaledwie kilku ruchach.

Usuwa niepożądane zapachy

Para skutecznie usuwa zapachy papierosów,

jedzenia i ciała.

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

Steamer jest bezpieczny dla wszystkich tkanin.

To doskonałe rozwiązanie w przypadku

delikatnych tkanin, takich jak jedwab.

Para zabija bakterie

Gorąca para zabija do 99,9% bakterii* na

ubraniach, dzięki czemu ubrania można

rzadziej prać lub czyścić chemicznie*.

Hang&Lock

Wyjątkowa funkcja Hang&Lock blokuje

wieszak i zapewnia stabilność, ułatwiając

prasowanie parowe — przy zastosowaniu

tradycyjnego wieszaka.

Płytka parowa XL ze stali szlachetnej

Steamer jest wyposażony w płytkę parową XL

ze stali szlachetnej, która zapewnia szybsze

efekty.

Odłączany zbiornik wody

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,2 l z

higienicznym otworem wlewowym.

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

W zestawie znajduje się rękawica chroniąca

dłoń podczas prasowania parowego.

 



Stojący steamer/parownica do ubrań GC535/35

Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Pojemność zbiornika wody: 1200 ml

Hang&Lock

Odłączany zbiornik wody

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Silikonowy wąż parowy

Stopa żelazka: Płyta parowa XL

Specjalny otwór wlewowy wody: Zapewnia

zachowanie higieny

Możliwość stosowania wody z kranu

Akcesoria w zestawie

Regulowany stojak

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

Nasadki MyEssence

Uchwyt do plis

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 40 g/min

Moc: 2000 W

Napięcie: 220–240 V

Wydajność energetyczna

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Easy Rinse

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

40 x 45 x 33,3 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

33 x 182 x 33 cm

Łączna waga z opakowaniem: 5,47 kg

Waga żelazka: 3,5 kg

* * 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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