
 

Aparat de călcat vertical
cu abur pentru haine

ClearTouch Air

 
2200 W, tehnologie AirStretch

Agăţătoare, agăţare şi blocare

3 niveluri de abur

Placă cu abur SmartFlow Plus

 

GC565/90

Reîmprospătează-ţi hainele delicate cu abur

Cu tehnologia inovatoare AirStretch

Noul aparat de călcat vertical cu abur pentru haine ClearTouch Air oferă rezultate

mai bune ale călcării dintr-o mişcare, graţie tehnologiei inovatoare AirStretch şi

aburului puternic. Aspirarea întinde delicat hainele pentru îndepărtarea sigură şi

uşoară a cutelor.

Rezultate de călcare mai bune

Tehnologia AirStretch pentru rezultate de călcare mai bune dintr-o mişcare

Abur ultraputernic

Placă cu abur SmartFlow Plus încălzită pentru rezultate excelente

Pliuri obţinute uşor cu accesoriul pentru pliuri

Mai multă eficienţă, mai puţin efort

Agăţătoare

Agăţare şi blocare pentru stabilitate în timpul călcării

3 niveluri de abur, inclusiv modul ECO

Detaşabil, rezervor apă transparent cu orificiu igienic pt apă

Funcţie de detartrare cu clătire rapidă

Mănuşă pentru mai multă protecţie în timpul călcării cu abur

Sigur de utilizat pe ţesături delicate, cum este mătasea

Reîmprospătează hainele fără spălare sau curăţare uscată

Aburul ucide până la 99,9 % din bacterii*
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Repere

Tehnologie AirStretch

Obţine mai rapid rezultate de călcare mai

bune, cu aspirarea aerului. Tehnologia

AirStretch inovatoare foloseşte o forţă de

aspirare reglabilă pentru a trage şi a întinde

delicat materialul în timp ce îl ţine aproape,

pentru ca aburul să pătrundă mai adânc.

Această combinaţie te ajută să obţii rezultate

de călcare excelente cu o singură mână.

Placă cu abur SmartFlow Plus

Tehnologia SmartFlow asigură rezultate de

călcare excelente în timp ce fluxul de abur

optimizat încălzeşte placa cu abur. Acest lucru

menţine placa cu abur la o temperatură optimă

şi sigură pentru toate materialele, în timp ce

previne în mod eficient apariţia petelor umede.

Aceasta dispune de o acoperire ceramică ce

asigură o alunecare bună, rezistenţă la

zgârieturi şi coroziune.

Agăţătoare

Este inclusă o agăţătoare detaşabilă care

poate fi utilizată cu tipuri diferite de haine,

precum bluze, rochii, cămăşi, pantaloni şi

fuste.

Agăţare şi blocare

Funcţia unică de agăţare şi blocare ţine fixă

agăţătoarea şi asigură stabilitate pentru

călcare cu abur mai confortabilă - chiar şi cu

agăţătoarea proprie.

3 niveluri de abur

Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate

optime în funcţie de haine. Modul ECO îţi

permite să economiseşti curent fără a afecta

rezultatele.

Rezervor de apă detaşabil

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

alimentare cu apă pentru un plus de igienă.

Funcţie de detartrare cu clătire rapidă

Prelungeşte durata de viaţă a aparatului tău

folosind periodic funcţia de detartrare cu clătire

rapidă.

Pliuri uşor de obţinut

Pliuri obţinute uşor cu accesoriul pentru pliuri.

Aburul ucide bacteriile

Aburul fierbinte ucide până la 99,9 % din

bacteriile de pe haine şi ajută la amânarea

spălării sau a curăţării uscate*.

Abur ultraputernic

Prin duze se transferă abur puternic, ce îţi

permite să îndepărtezi cutele din numai câteva

mişcări.
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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

Nume talpă: Placă cu abur SmartFlow Plus,

Placă de abur XL

Orificiu de alimentare cu apă special: Pentru

mai multă igienă

Poate fi folosită apa de la robinet

Accesorii incluse

Agăţătoare haine

Mănuşă pentru mai multă protecţie

Dispozitiv creare pliuri

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 42 g/min

Alimentare: 2200 W

Tensiune: 240 V

Abur variabil: 3 niveluri

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: 5,94 kg

Greutatea fierului: 3,99 kg

Tehnologie

Tehnologie AirStrech

* * 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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