
 

Aparat de călcat vertical
cu abur pentru haine

ClearTouch Essence

 
2000 W

Capac pentru parfum
MyEssence

Agăţătoare şi Agăţare şi
blocare

 

GC537/65

Reîmprospătează hainele delicate cu

parfumurile preferate

Capac pentru parfum MyEssence

Noul ClearTouch Essence conferă hainelor tale parfumurile tale preferate. Toarnă

parfumul tău în capacul MyEssence şi aburul răspândeşte pe hainele tale un miros

proaspăt, astfel încât să le poţi împrospăta fără a le spăla sau fără a le curăţa.

Reîmprospătează hainele fără spălare sau curăţare uscată

Aburul îţi impregnează parfumul preferat pe haine

Îndepărtează mirosurile de ţigară, de mâncare şi corporale

Aburul ucide până la 99,9 % din bacterii*

Îndepărtare rapidă a cutelor

3 niveluri de abur

Abur ultraputernic

Placă cu abur XL din oţel inoxidabil pentru rezultate rapide

Uşor de utilizat

Agăţătoare cu funcţie agăţare şi blocare pentru stabilitate în timpul călcării cu abur

Detaşabil, rezervor apă transparent cu orificiu igienic pt apă

Siguranţă maximă

Sigur de utilizat pe ţesături delicate, cum este mătasea

Mănuşă pentru mai multă protecţie în timpul călcării cu abur
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Repere

Capac pentru parfum MyEssence

Aburul puternic impregnează parfumul preferat

pe hainele tale, mulţumită capacului inovator

pentru parfum MyEssence.

3 niveluri de abur

Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate

optime în funcţie de haine.

Abur ultraputernic

Prin duze se transferă abur puternic, ce îţi

permite să îndepărtezi cutele din numai câteva

mişcări.

Îndepărtează mirosurile nedorite

Aburul puternic îndepărtează mirosurile de

ţigară, de mâncare şi corporale.

Sigur pe toate hainele

Aparatul de călcat vertical se poate folosi pe

orice tip de ţesături. Este o soluţie grozavă

pentru ţesături delicate, cum este mătasea.

Aburul ucide bacteriile

Aburul fierbinte ucide până la 99,9 % din

bacteriile de pe haine şi ajută la amânarea

spălării sau a curăţării uscate*.

Agăţătoare cu funcţie agăţare şi blocare

Funcţia unică de agăţare şi blocare blochează

agăţătoarea şi asigură stabilitate pentru un

călcat comod. Agăţătoarea detaşabilă este

prevăzută cu canale pentru agăţarea fustelor şi

a pantalonilor.

Placă cu abur XL din oţel inoxidabil

Capul aparatului de călcat vertical este

prevăzut cu o placă XL din oţel inoxidabil care

asigură rezultate rapide.

Rezervor de apă detaşabil

Rezervor de apă detaşabil de 1,2 l cu orificiu de

alimentare cu apă pentru un plus de igienă.

Mănuşă pentru mai multă protecţie

Pachetul include o mănuşă care îţi protejează

mâna în timpul călcării.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Lungime cablu de alimentare: 1,6 m

Capacitate rezervor de apă: 1200 ml

Agăţare şi blocare

Rezervor de apă detaşabil

Reumple oricând în timpul utilizării

Sigur pe toate materialele ce pot fi călcate:

Chiar şi pe cele delicate, precum articolele din

mătase

Furtun din silicon pentru abur

Nume talpă: Placă cu abur XL din oţel

inoxidabil

Orificiu de alimentare cu apă special: Pentru

mai multă igienă

Poate fi folosită apa de la robinet

Accesorii incluse

Tijă reglabilă

Agăţătoare haine

Mănuşă pentru mai multă protecţie

Capace pentru parfum MyEssence

Dispozitiv creare pliuri

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 40 g/min

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Eficienţă ecologică

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Gestionarea calcarului

Detartrare şi curăţare: Clătire uşoară

Dimensiuni şi greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL):

40x45x33.3 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL):

33x182x33 cm

Greutate totală cu ambalaj: 5,67 kg

Greutatea fierului: 3,69 kg

* * Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de

călcare cu abur de 8 minute.
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