
 

Gőzölőkészülék

ClearTouch Air

 
2200 W, AirStretch technológia

ShoulderFit akasztó, akasztó-
rögzítő

3 gőzölési szint

SmartFlow Gold gőzölőlap

 

GC568/60

Varázsolja újjá a kényes ruháit a gőz segítségével

Az innovatív AirStretch technológiával

Az új ClearTouch Air gőzölőkészülék az innovatív AirStretch technológiát és

erőteljes gőzsugarat alkalmaz a jobb azonnali eredmények érdekében. A

szívóhatás gyengéden kifeszíti az anyagot, így biztonságosan és hatékonyan

távolíthatók el a gyűrődések.

Jobb vasalási eredmények

AirStretch technológia a jobb azonnali eredmények érdekében

Extra erős gőz

SmartFlow Gold gőzölőlap a nagyszerű eredményekért

Tökéletes berakások egyszerűen, a berakáskészítő eszközzel

Kevesebb erőfeszítéssel is hatékonyabb

ShoulderFit akasztó

Egyedülálló akasztó-rögzítő a gőzölés közben való stabilitásért

3 gőzölési szint, köztük ECO üzemmód

Levehető, átlátszó víztartály higiénikus vízbetöltő nyílással

Egyszerű öblítéses (Easy Rinse) vízkőmentesítési funkció

Rátét a gőzölés alatti extra védelemért

Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

A gőz 99,9%-ban elpusztítja a baktériumokat*
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Fénypontok

AirStretch technológia

Az innovatív légbeszívással jobb vasalási

eredményt érhet el kevesebb idő alatt. Ez az új

technológia állítható szívóerőt használ a

ruhadarab enyhe húzásához és feszítéséhez,

miközben közel tartja, hogy a gőz mélyebben

be tudjon hatolni. Ez a kombináció egyetlen

kézzel is nagyszerű vasalási eredményt

garantál.

SmartFlow Gold gőzölőlap

A SmartFlow technológia nagyszerű vasalási

eredményeket garantál, mivel az optimalizált

gőzáramlás felmelegíti a gőzölőlapot. Ez

minden textília esetében optimális és

biztonságos hőmérsékleten tartja a

gőzölőlapot, és hatékonyan megakadályozza a

nedves foltok kialakulását. Prémium minőségű

arany kerámiabevonattal rendelkezik, ami jobb

siklást tesz lehetővé, emellett karc- és

rozsdamentes.

ShoulderFit akasztó

A könnyebb munka és a vállrészek jobb

vasalási eredményének érdekében az

intelligens 3D textilpárna jobb illeszkedést

biztosít a ruhadarabhoz, és támasztékul szolgál

a vasalás során. A 3D párna

eltávolítható, így különféle ruhaneműkhöz,

például blúzokhoz, ruhákhoz, nadrágokhoz és

szoknyákhoz is használhatja az akasztót.

Akasztó és rögzítő

Az egyedülálló akasztó-rögzítő funkció rögzíti

és stabilan tartja a ruhaakasztót – akár a saját

akasztójával is.

3 gőzölési szint

Állítsa be a kívánt gőzszintet az optimális

eredményért a különböző típusú ruhaneműk

esetében. Az ECO üzemmód használatával a

vasalási eredmény romlása nélkül takaríthat

meg energiát.

Levehető víztartály

1,2 literes kivehető víztartály speciális

vízbetöltő nyílással a tökéletes higiénia

érdekében.

Egyszerű öblítéses (Easy Rinse)

vízkőmentesítési funkció

Hosszabbítsa meg készüléke élettartamát az

egyszerű öblítéses (Easy Rinse)

vízkőmentesítési funkció rendszeres

használatával.

Tökéletes élek egyszerűen

Tökéletes élek egyszerűen, az élvasaló

tartozékkal.

A gőz elpusztítja a baktériumokat

A forró gőz 99,9%-ban elpusztítja a ruhákon

lévő baktériumokat, ezáltal segít későbbre

halasztani a mosást vagy a vegytisztítást*.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Rátét az extra védelem érdekében

Élvasaló tartozék

Ruhaakasztó

ShoulderFit akasztó

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Egyszerű öblítéses

vízkőmentesítés

Csapvízzel is használható

Egyszerű használat

Felmelegedési idő: <1 perc

Hálózati kábel hossza: 1,6 m

Bármikor újratölthető

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes

anyagokhoz is

Víztartály űrtartalma: 1200 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése: Levehető

víztartály

Akasztó és rögzítő

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Folyamatos gőzkibocsátás: 42 g/perc

Tápellátás: 2200 W

Gőzkibocsátás-szabályozás: 3 beállítás

SmartFlow Gold gőzölőlap

XL méretű gőzölőlap

AirStretch technológia

Tökéletes higiénia

Speciális vízbetöltő nyílás

Műszaki adatok

Feszültség: 240 V

* * Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans

ATCC 10231 baktériumok esetén 8 perces gőzölési

idővel.
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