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Díky páře bude vaše jemné prádlo jako nové

S inovativní technologií AirStretch

Nový napařovač ClearTouch Air přináší lepší výsledky žehlení jedním tahem díky

inovativní technologii AirStretch a výkonné páře. Podtlak jemně napíná oděvy

a umožňuje spolehlivé a snadné odstranění záhybů.

Lepší výsledky žehlení

Technologie AirStretch pro lepší výsledky žehlení jedním tahem

Mimořádně silná pára

Napařovací destička SmartFlow Gold pro skvělé výsledky

Dokonalé záhyby s naprostou jednoduchostí díky příslušenství pro skládání

Větší účinnost, méně úsilí

Ramínko s rozšířením

Jedinečná funkce Hang&Lock pro stabilitu během napařování

3 úrovně páry, včetně režimu ECO

Odnímatelná a průhledná nádržka na vodu s hygienickým vstupem pro vodu

Funkce odvápnění snadným vyplachováním

Rukavice pro větší ochranu během napařování

Bezpečné používání na jemné prádlo jako hedvábí

Osvěží oděvy bez praní nebo suchého čištění

Pára zlikviduje až 99,9 % bakterií*
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Přednosti

Technologie AirStretch

Docilte lepších výsledků žehlení rychleji díky

inovativnímu sání vzduchu. Tato průkopnická

technologie využívá nastavitelnou sílu sání,

která jemně napíná a natahuje oděvy,

a zároveň zůstává dostatečně blízko, aby

umožnila hlubší pronikání páry. Díky této

kombinaci snáze dosáhnete vynikajících

výsledků žehlení pouze jednou rukou.

Napařovací destička SmartFlow Gold

Technologie SmartFlow zajišťuje skvělé

výsledky žehlení díky optimalizovanému

proudění páry zahřívajícímu parní destičku.

Teplota parní destičky tak zůstává optimální

a bezpečná pro všechny tkaniny, a současně

se účinně předchází vzniku mokrých míst.

Destička je vybavena vysoce kvalitním zlato-

keramickým povrchem, který umožňuje lepší

klouzání a odolnost proti poškrábání a korozi.

Ramínko s rozšířením

Pro usnadnění a lepší výsledky při žehlení

ramenních částí je k dispozici inteligentní 3D

podložka, která poskytuje lepší uchycení

a oporu oděvu. 3D podložku lze odstranit,

takže ramínko můžete používat na různé typy

oblečení, jako jsou blůzy, šaty, kalhoty

a sukně.

Funkce Hang&Lock

Jedinečná funkce Hang&Lock uzamkne

ramínko na oblečení a dodá tak stabilitu pro

pohodlnější napařování – i při použití vlastního

ramínka.

3 úrovně napařování

Nastavte si preferovanou úroveň páry pro

dosažení optimálních výsledků u různých typů

oděvů. Režim ECO vám umožní šetřit energii,

aniž by to negativně ovlivnilo výsledky.

Vyjímatelná nádržka na vodu

1,2l vyjímatelná nádržka na vodu se

speciálním otvorem na vodu pro vysokou

úroveň hygieny.

Funkce odvápnění snadným vyplachováním

Prodlužte životnost přístroje pravidelným

používáním funkce odvápnění snadným

vyplachováním.

Perfektní a snadné žehlení

Dokonalé záhyby s naprostou jednoduchostí

díky příslušenství pro skládání.

Pára zlikviduje bakterie

Horká pára zabije až 99,9 % bakterií na

oděvech a pomáhá oddálit praní a chemické

čištění*.

Mimořádně silná pára

Tryskami proudí silný výstup páry, což vám

umožní odstranit záhyby pouhými několika

tahy.
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Specifikace

Příslušenství

Rukavice pro větší ochranu: Ano

Vytváření puků: Ano

Ramínko na oděvy: Ano

Ramínko s rozšířením: Ano

Kontrola usazenin

Řešení Calc clean: Jednoduché řešení

proplachování

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Snadné použití

Doba zahřívání: <1 min

Délka napájecího kabelu: 1,6 m

Lze kdykoli doplnit: Ano

Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce pro

jemné látky jako hedvábí

Kapacita nádržky na vodu: 1200 ml

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná nádržka

na vodu

Funkce Hang&Lock: Ano

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Plynulý výstup páry: 42 g/min

Spotřeba: 2200 W

Řízení výstupu páry: 3 nastavení

Napařovací destička SmartFlow Gold: Ano

Napařovací plocha XL: Ano

Technologie AirStretch: Ano

Vysoká úroveň hygieny

Speciální otvor na vodu: Ano

Technické údaje

Napětí: 240 V

* * Otestováno externím orgánem na typy bakterií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 při 8minutové době

napařování.
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