
 

Stojący steamer/parownica
do ubrań

ClearTouch Air

 
2200 W, technologia AirStretch

Zbiornik wody 1200 ml

3 poziomy strumienia pary

Wieszak, uchwyt do plis,
rękawica

 

GC565/95

Odświeżanie delikatnych ubrań za pomocą pary

Dzięki innowacyjnej technologii AirStretch

Nowy steamer do ubrań ClearTouch Air zapewnia lepsze efekty wygładzenia za

jednym pociągnięciem dzięki innowacyjnej technologii AirStretch i dużej mocy.

Siła ssąca delikatnie naciąga ubrania, co pozwala bezpiecznie i łatwo usunąć

zagniecenia.

Lepsze efekty wygładzenia

Technologia AirStretch zapewniająca lepsze efekty wygładzenia za jednym

pociągnięciem

Niezwykle silny strumień pary

Prosty sposób na plisy dzięki specjalnemu uchwytowi

Podgrzewana płyta parowa SmartFlow Plus zapewniająca doskonałe efekty

Większa skuteczność, mniej wysiłku

3 poziomy strumienia pary, w tym tryb ECO

Odłączany, przezroczysty zbiornik wody z higienicznym otworem wlewowym

Funkcja usuwania kamienia Easy Rinse (łatwe płukanie)

Wyjątkowa funkcja Hang&Lock zapewniająca stabilność podczas pracy

Wieszak

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę podczas użytkowania

Bezpieczeństwo dla delikatnych tkanin, takich jak jedwab

Odświeżanie ubrań bez prania lub czyszczenia chemicznego

Usuwa zapachy papierosów, jedzenia i ciała
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Zalety

Technologia AirStretch

Szybciej osiągniesz lepsze efekty wygładzenia

dzięki systemowi zasysania powietrza.

Innowacyjna technologia AirStretch

wykorzystuje regulowaną moc ssania, aby

delikatnie naciągać ubranie, a jednocześnie

pozwala trzymać je blisko urządzenia w celu

uzyskania głębszego wnikania pary. Takie

połączenie pomaga osiągnąć wspaniałe efekty

wygładzenia przy wykorzystaniu tylko jednej

ręki.

Płyta parowa SmartFlow Plus

Technologia SmartFlow zapewnia doskonałe

efekty wygładzenia dzięki temu, że

zoptymalizowany przepływ pary podgrzewa

płytę parową. W związku z tym płyta utrzymuje

optymalną temperaturę bezpieczną dla

wszystkich tkanin, jednocześnie skutecznie

eliminując powstawanie mokrych plam. Jest

wyposażona w powłokę ceramiczną, która

gwarantuje dobry poślizg oraz odporność na

zarysowania i korozję.

Wieszak

Do zestawu dołączono zdejmowany wieszak

do różnych rodzajów ubrań, takich jak bluzki,

sukienki, koszule, spodnie i spódnice.

Hang&Lock

Wyjątkowa funkcja Hang&Lock blokuje

wieszak i zapewnia stabilność, ułatwiając

wygładzanie zagnieceń parą — również w

przypadku zastosowania tradycyjnego

wieszaka.

3 poziomy strumienia pary

Ustaw preferowany poziom strumienia pary,

aby uzyskać optymalne rezultaty na różnych

rodzajach ubrań. Tryb ECO pozwala

zaoszczędzić energię przy jednoczesnym

zachowaniu efektywności.

Odłączany zbiornik wody

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,2 l z

higienicznym otworem wlewowym.

Funkcja usuwania kamienia Easy Rinse

(łatwe płukanie)

Przedłuż okres eksploatacji urządzenia,

regularnie korzystając z funkcji usuwania

kamienia Easy Rinse (łatwe płukanie).

Prosty sposób na plisy

Prosty sposób na plisy dzięki specjalnemu

uchwytowi.

Para zabija bakterie

Gorąca para zabija do 99,9% bakterii* na

ubraniach, dzięki czemu ubrania można

rzadziej prać lub czyścić chemicznie*.

Niezwykle silny strumień pary

Silny strumień pary wypuszczany przez dysze

umożliwia łatwe usuwanie zagnieceń w

zaledwie kilku ruchach.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Pojemność zbiornika wody: 1200 ml

Hang&Lock

Odłączany zbiornik wody

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Nazwa płyty: Płyta parowa SmartFlow Plus,

Płyta parowa XL

Specjalny otwór wlewowy wody: Zapewnia

zachowanie higieny

Możliwość stosowania wody z kranu

Akcesoria w zestawie

Wieszak na ubrania

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

Uchwyt do plis

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 42 g/min

Moc: 2200 W

Napięcie: 240 V

Zróżnicowane wytwarzanie pary: 3 poziomy

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Easy Rinse

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

40 x 45 x 33,3 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

33 x 182 x 33 cm

Łączna waga z opakowaniem: 5,94 kg

Waga urządzenia: 3,99 kg

Technologia

Technologia AirStrech

* * Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną

instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099,

bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki

Canidia albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary

przez 8 minut.
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