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Refresque roupas delicadas com os seus

aromas favoritos

Com a tampa para fragrâncias MyEssence

O novo ClearTouch Essence fornece os seus aromas favoritos às suas roupas.

Verta a sua fragrância na tampa para fragrâncias MyEssence e o vapor dará um

aroma fresco à sua roupa para poder refrescá-las sem ter de as lavar com água

ou a seco.

Refresca a roupa sem lavar em casa nem na lavandaria

O vapor fornece os seus aromas favoritos à sua roupa

Remove odores a cigarro, comida e odores corporais

O vapor elimina até 99,9% das bactérias*

Eliminação rápida de vincos

Vapor extra potente

Placa de vapor XL em aço inoxidável para resultados mais rápidos

Fácil de utilizar

Hang&Lock exclusivo para estabilidade durante a vaporização

Depósito de água destacável transparente com entrada de água higiénica

Segurança máxima

Utilização segura em tecidos delicados, como seda

Luva para proteção extra durante a aplicação de vapor



Vaporizador para roupa GC535/35

Destaques

Tampa para fragrâncias MyEssence

O vapor potente fornece os seus aromas

favoritos às suas roupas graças à inovadora

tampa para fragrâncias MyEssence.

Vapor extra potente

O vapor potente é expelido através dos bocais,

permitindo-lhe remover vincos em apenas

algumas passagens.

Elimina odores indesejados

O vapor potente remove odores a cigarro,

comida e odores corporais.

Seguro para todas as peças de roupa

A utilização do vaporizador é segura em todos

os tecidos. É uma ótima solução para tecidos

delicados, como a seda.

O vapor elimina as bactérias

O vapor quente elimina até 99,9% das

bactérias na roupa e ajuda a adiar a lavagem

ou limpeza a seco*.

Hang&Lock

A funcionalidade Hang&Lock exclusiva

bloqueia o cabide da roupa e proporciona

estabilidade para uma vaporização mais

cómoda - mesmo com o seu próprio cabide.

Placa de vapor XL em aço inoxidável

A cabeça do vaporizador tem uma placa de

vapor XL em aço inoxidável que proporciona

resultados mais rápidos.

Depósito de água amovível

Depósito de água destacável de 1,2 L com

entrada de água especial para uma higiene

extra.

Luva para proteção extra

Inclui uma luva que protege a sua mão durante

a vaporização.
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Especificações

Fácil de utilizar

Comprimento do cabo de alimentação: 1,6 m

Capacidade do depósito da água: 1200 ml

Hang&Lock

Depósito de água amovível

Enchimento a qualquer momento durante a

utilização

Seguro em todos os tecidos que podem ser

engomados: Até em tecidos delicados, como

seda

Mangueira de vapor em silicone

Denominação da base: Placa de vapor XL

Entrada de água especial: Para maior higiene

Adequado para água canalizada

Acessórios incluídos

Varão ajustável

Luva para proteção extra

Tampas para fragrâncias MyEssence

Acessório para pregas

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: 40 g/min

Potência: 2000 W

Voltagem: 220-240 V

Eficiência ecológica

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Easy Rinse

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC):

40x45x33,3 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 33x182x33 cm

Peso total com embalagem: 5,47 kg

Peso do ferro: 3,5 kg

* * testado por uma entidade independente para os

tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus

aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 8

minutos tempo de vaporização.
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