
 

Ručný naparovač
odevov

ClearTouch

 
2000 W

Zavesenie a uzamknutie, 3
stupne

Háčik

Zariadenie na tvorbu pukov,
rukavica

 

GC536/35

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

Vyvinutý na vysoký výkon a pohodlie

Nový naparovač odevov Philips ClearTouch slúži na jednoduché a šetrné

odstraňovanie záhybov na jemných odevoch, ktoré sa ťažko žehlia. Vďaka

jedinečnému dizajnu, praktickým funkciám a účinnej pare oblečenie ošetríte

bezpečne a s ľahkosťou.

Rýchle odstraňovanie záhybov

3 stupne pary

Extra výkonné naparovanie

XL naparovacia plocha z nehrdzavejúcej ocele pre rýchlejšie výsledky

Jednoduché používanie

Odnímateľná priehľadná nádoba na vodu s hygienickým otvorom na vodu

Funkcia odstraňovania vodného kameňa Easy Rinse

Ramienko s funkciou zavesenia a uzamknutia pre stabilitu pri naparovaní

Maximálna bezpečnosť

Bezpečný na použitie na jemné tkaniny, ako je hodváb

Rukavica na extra ochranu pri naparovaní

Osvieži oblečenie bez prania alebo suchého čistenia

Odstraňuje zápach od cigariet, jedla a telesný pach

Para zabíja až 99,9 % baktérií*
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Hlavné prvky

Extra výkonné naparovanie

Výkonné naparovanie cez hubice umožní

odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.

3 stupne pary

Nastavte preferovanú úroveň pary pre

optimálne výsledky pri žehlení rôznych

druhoch tkanín.

XL naparovacia plocha z nehrdzavejúcej ocele

Naparovacia hlavica má extra veľkú

naparovaciu platňu z nehrdzavejúcej ocele,

ktorá prináša rýchlejšie výsledky.

Bezpečná pre všetky tkaniny

Naparovač je bezpečný na použitie na všetky

druhy tkanín. Je vynikajúcim riešením na

jemné tkaniny, ako je hodváb.

Odnímateľná nádoba na vodu

1,2 l odnímateľná nádoba na vodu so

špeciálnym otvorom na vodu pre extra hygienu.

Ramienko s funkciou zavesenia a uzamknutia

Jedinečná funkcia zavesenia a uzamknutia

uzamkne ramienko s tkaninou a umožní

stabilitu pre pohodlnejšie naparovanie.

Odnímateľné ramienko je vybavené držiakmi

na šaty a nohavice.

Funkcia odstraňovania vodného kameňa Easy

Rinse

Predĺžte životnosť svojho zariadenia

pravidelným používaním funkcie na

jednoduché odstraňovanie vodného kameňa

Easy Rinse.

Para zabíja baktérie

Horúca para zabíja až 99,9 % baktérií na

oblečení a pomáha tak oddialiť potrebu prania

alebo čistenia*.

Odstraňuje neželaný zápach

Silný prúd pary odstraňuje zápach od cigariet,

jedla a telesný pach.

Rukavica na extra ochranu

Zahrnutá rukavica chráni vašu ruku počas

naparovania.
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Technické údaje

Jednoduché používanie

Dĺžka napájacieho kábla: 1,6 m

Kapacita nádoby na vodu: 1200 ml

Odnímateľná nádoba na vodu

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie: Aj

jemné materiály ako hodváb

Silikónová hadica na paru

Názov žehliacej plochy: XL naparovacia plocha

Špeciálny otvor na vodu: Pre dodatočnú

hygienu

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Pribalené príslušenstvo

Nastaviteľná tyč

Rukavica na extra ochranu

Nástroj na tvorbu záhybov

Rýchle odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: 40 g/min.

Príkon: 2000 W

Napätie: 220 – 240 V

Variabilná para: 3 úrovne

Ekologická efektivita

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Jednoduché vyplachovanie

Veľkosť a hmotnosť

Rozmery balenia (š x v x d): 40 x 45 x 33,3 cm

Rozmery výrobku (š x v x d): 33 x 182 x 33 cm

Celková hmotnosť s obalom: 5,7 kg

Hmotnosť žehličky: 3,7 kg

* * 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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