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Snadné odstranění záhybů a osvěžení oděvu

odshora dolů
včetně technologie FlexHead a vonných krytek MyEssence

Nový napařovač oděvů ComfortTouch Plus jednoduše odstraňuje záhyby odshora

dolů díky inovativní technologii FlexHead a extra dlouhé napařovací podložce

StyleBoard. Pomocí vonných krytek MyEssence osvěží oblečení vaší oblíbenou

vůní, kdykoli budete chtít.

Osvěžení bez praní nebo suchého čištění

Osvěžení oblečení díky vašim oblíbeným vůním a funkci MyEssence

Trvalý výstup páry odstraňuje zápach a zabíjí 99,9 %* bakterií

Rychlé odstranění záhybů

Nepřetržité výkonné napařování pro rychlé odstranění záhybů

Lepší výsledky od shora až dolů s mimořádně dlouhým prknem StyleBoard

Vyšší účinnost, méně námahy

Snadné dosažení spodní části oděvů díky technologii FlexHead

5 úrovní napařování pro různé druhy látky

Systém Hang&Lock udržuje závěs bezpečně na místě

Odvápnění Easy Rinse pro roky efektivního používání

Spolehlivost a bezpečnost

Bezpečné pro všechny žehlitelné látky, garance nespálení

Automatické přepnutí do pohotovostního režimu pro klidnější mysl
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Přednosti

Osvěžení díky vonným krytkám MyEssence

Díky inovativním vonným krytkám MyEssence

pro zvýraznění vůně můžete osvěžit oblečení

svou oblíbenou vůní, kdykoli budete chtít.

Na 99,9 % bez bakterií*

Horká pára osvěží vaše oděvy a zničí až

99,9 % bakterií*. Méně časté praní a suché

čištění šetří čas a peníze a zajišťuje delší

životnost oděvů.

Silný trvalý výstup páry

Nepřetržité výkonné napařování pro rychlé

odstranění záhybů

Mimořádně dlouhé prkno StyleBoard

Mimořádně dlouhé prkno StyleBoard poskytuje

spolehlivou oporu během napařování.

Jednoduchým stlačením tkaniny mezi

napařovací destičku a prkno dosáhnete

hladkých výsledků při napařování odshora až

dolů.

s praktickou technologií FlexHead

Díky inovativní technologii FlexHead můžete

napařovat spodní části oděvů snadno, bez

zbytečného ohýbání a klekání. Ohebná

napařovací destička zajišťuje maximální

kontakt s tkaninou. Tím brání přebytečnému

úniku páry a zaručuje efektivní výsledky.

5 variant nastavení páry

Zvolením preferovaného nastavení páry

dosáhnete optimálních výsledků u různých

druhů látek. Pro tenčí tkaniny použijte nízkou

úroveň páry a pro kabáty a silnější tkaniny

zvolte výkonnější nastavení.

Hang&Lock

Jedinečná funkce Hang&Lock udrží ramínko na

oblečení na místě pro dosažení pohodlného

napařování. Brání kývání nebo pádu ramínka.

Odvápnění Easy Rinse

Prodlužte životnost přístroje pravidelným

používáním funkce Easy Rinse.

Bezpečná pro všechny tkaniny

Napařovač můžete bezpečně použít na

všechny druhy žehlitelných látek a oděvů.

Napařovací destičku lze bezpečně přitisknout

k jakékoli tkanině bez rizika spálení, což je

skvělým řešením pro jemné látky, jako je

například hedvábí.

Automatické vypnutí

Pokud je nádržka na vodu prázdná, napařovač

automaticky přejde do pohotovostního režimu,

takže můžete být klidní, i když jste ho třeba

zapomněli vypnout.
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Specifikace

Technologie

Vonné krytky MyEssence: Ano

Technologie FlexHead: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: až 40 g/min

Spotřeba: Max. 2000 W

Připraveno k použití: <1 min

Nastavitelný výstup páry: 5 úrovně

Napětí: 220–240 V

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky,

jako je hedvábí

Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Hang&Lock: Ano

Délka hadice: 1,3 m

Délka napájecího kabelu: 1,6 m

Silikonová parní hadice: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Potah na prkno

Horní vrstva: 100% bavlna

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Easy

Rinse

Včetně příslušenství

Kartáč: Ano

Rukavice pro větší ochranu: Ano

Vonné krytky MyEssence: Ano

Nastavitelná dvojitá tyč: Ano

Ramínko na oděvy: Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 37 x 46 x 64,5 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D): 33 x 173 x 37 cm

Záruka

Celosvětová záruka 2 roky: Ano

Design

Barva: Fialová

Opora pro žehlení

StyleBoard: Ano

* Otestováno externí organizací na typy bakterií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době

napařování.
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