
 

Уред за гладене с пара

ClearTouch Essence

  2000 W

MyEssence капаче за аромати

Закачалка с окачване и заключване

 

GC537/65

Освежете деликатните облекла с любимите си

аромати

С MyEssence капаче за аромати

Новият ClearTouch Essence придава на дрехите любимите ви аромати. Налейте парфюма си

в MyEssence капачето за аромати и парата ще придаде свеж аромат на дрехите ви, за да

можете да ги освежите без пране или химическо чистене.

Освежава дрехите без пране или химическо чистене

Парата пренася собствения ви любим аромат върху дрехите

Премахва миризмите на цигари, храна и телесните аромати

Парата унищожава до 99,9% от бактериите*

Бързо отстраняване на гънки

3 нива на парата

Много мощна пара

XL Плоча за пара от неръждаема стомана за по-бързи резултати

Лесна употреба

Закачалка с функция окачване и заключване за стабилност при почистването с пара

Подвижен, прозрачен воден резервоар с хигиеничен отвор за вода

Максимална безопасност

Безопасно гладене на деликатни материи като коприна

Ръкавица за допълнителна защита при използване на уреда



Уред за гладене с пара GC537/65

Акценти

MyEssence капаче за аромати

Мощната пара пренася собствения ви любим аромат

върху дрехите благодарение на иновативното капаче

за аромати MyEssence.

3 нива на парата

Задайте предпочитаното ниво на парата за

оптимални резултати при различните видове дрехи.

Много мощна пара

Мощната пара се изпуска през накрайниците, като ви

позволява да премахвате гънки само с няколко

движения.

Премахва нежеланите миризми

Мощната пара премахва телесните аромати и

миризмите от цигари и храна.

Безопасно за всички дрехи

Уредът за гладене с пара е безопасен за използване

върху всички тъкани. Той е отлично решение за

фините тъкани, като коприна.

Парата унищожава бактериите

Горещата пара унищожава до 99,9% от бактериите

по дрехите и допринася за отлагането на прането и

химическото чистене*.

Закачалка с окачване и заключване

Уникалната функция окачване и заключване заключва

закачалката за дрехи и позволява стабилност за по-

удобно гладене с пара. Подвижната закачалка е

оборудвана с вдлъбнатини за дрехи и щипки за

панталони.

XL Плоча за пара от неръждаема стомана

Главата на уреда за почистване с пара има XL плоча

за пара от неръждаема стомана, която осигурява по-

бързи резултати.

Подвижен воден резервоар

1,2 л подвижен воден резервоар със специален отвор

за вода за по-добра хигиена.

Ръкавица за допълнителна защита

С приложена ръкавица, която предпазва ръката ви от

парата по време на работа.
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Спецификации

Лесна употреба

Дължина на захранващия кабел: 1,6 м

Вместимост на резервоара за вода: 1200 мл

Закачане и заключване

Подвижен воден резервоар

Допълване по всяко време

Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи:

Дори за деликатни материи като коприна

Силиконов маркуч за пара

Име на гладещата повърхност: XL плоча за пара от

неръждаема стомана

Специален отвор за вода: За максимална хигиена

Водата от чешмата е подходяща

Приложени аксесоари

Регулируем държач

Закачалка за дрехи

Ръкавица за допълнителна защита

MyEssence капачета за аромати

Приставка за плисета

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 40 г/мин

Захранване: 2000 W

Напрежение: 220 – 240 V

Екологична ефективност

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Easy Rinse

Размер и тегло

Размери на опаковката (Ш х В х Д): 40 x 45 x

33,3 см

Размери на продукта (Ш х В х Д): 33 x 182 x 33 см

Тегло с опаковката: 5,67 кг

Тегло на ютията: 3,69 кг

* * Изпитано от външен орган за видове бактерия Escherichia coli

8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC

10231 при 8 минути време за обработка с пара.
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