
 

Уред за гладене с пара

ClearTouch Air

  2200 W, технология AirStretch

Закачалка, окачване и заключване

3 нива на парата

Плоча за пара SmartFlow Plus

 

GC565/90

Съживете деликатните си дрехи с пара
С иновативна технология AirStretch

Новият уред за гладене с пара ClearTouch Air ви дава изключителни резултати с лекота,

благодарение на иновативната технология AirStretch и мощната пара. Засмукването нежно

разпъва дрехите за безопасно и лесно премахване на гънките.

По-добри резултати при гладене

Технология AirStretch за по-добри резултати при гладене с едно движение

Много мощна пара

Нагрята плоча за пара SmartFlow Plus за изключителни резултати

Лесно създаване на плисета с аксесоара за плисета

Повече ефективност, по-малко усилия

Закачалка

Уникално окачване и заключване за стабилност при обработката с пара

3 нива на парата, включително ЕКО режим

Подвижен, прозрачен воден резервоар с хигиеничен отвор за вода

Функция за премахване на накип с лесно изплакване

Ръкавица за допълнителна защита при използване на уреда

Безопасно гладене на деликатни материи като коприна

Освежава дрехите без пране или химическо чистене

Парата унищожава до 99,9% от бактериите*



Уред за гладене с пара GC565/90

Акценти

Технология AirStretch

Постигайте по-добри и по-бързи резултати в

гладенето с всмукване на въздух. Иновативната

технология AirStretch използва регулируема

всмукваща мощност за внимателно притегляне и

опъване на дрехата, докато я поддържа в близост за

по-дълбоко проникване на парата. Тази комбинация

ви помага да постигате чудесни резултати при

гладене само с една ръка.

Плоча за пара SmartFlow Plus

Технологията SmartFlow осигурява чудесни резултати

при гладене, тъй като оптимизираният поток на

парата нагрява плочата за пара. Това поддържа

плочата при оптимална, безопасна температура за

всички тъкани, докато ефективно предотвратява

появата на мокри петна. Тя има керамично покритие,

което позволява добро плъзгане и устойчивост на

надраскване и корозия.

Закачалка

Приложена е подвижна закачалка, която може да се

използва за различни видове дрехи, като блузи, рокли,

ризи, панталони и поли.

Закачане и заключване

Уникалната функция за окачване и заключване

заключва закачалката за дрехи и позволява стабилност

за по-удобна обработка с пара – дори с ваша

закачалка.

3 нива на парата

Задайте предпочитаното си ниво на парата за

оптимални резултати върху различни видове дрехи.

ЕКО режимът ви позволява да пестите енергия без

компромис с резултатите.

Подвижен воден резервоар

1,2 л подвижен воден резервоар със специален отвор

за вода за по-добра хигиена.

Функция за премахване на накип с лесно изплакване

Удължете живота на уреда си, като използвате

редовно функцията за премахване на накип с лесно

изплакване.

Лесно създаване на плисета

Лесно създаване на плисета с аксесоара за плисета.

Парата унищожава бактериите

Горещата пара унищожава до 99,9% от бактериите

по дрехите и допринася за отлагането на прането и

химическото чистене*.

Много мощна пара

Мощната пара се изпуска през накрайниците, като ви

позволява да премахвате гънки само с няколко

движения.



Уред за гладене с пара GC565/90

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

Име на гладещата повърхност: Плоча за пара

SmartFlow Plus, XL плоча за пара

Специален отвор за вода: За максимална хигиена

Водата от чешмата е подходяща

Приложени аксесоари

Закачалка за дрехи

Ръкавица за допълнителна защита

Приставка за плисета

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 42 г/мин

Захранване: 2200 W

Напрежение: 240 V

Променлива настройка на парата: 3 нива

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: 5,94 кг

Тегло на ютията: 3,99 кг

Технология

Технология AirStrech

* * 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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