
 

Naparovač odevov

ClearTouch Air

 
2200 W, technológia AirStretch

Ramienko ShoulderFit,
zavesenie, uzamk.

3 stupne pary

Naparovacia doska SmartFlow
Gold

 

GC568/60

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

S inovatívnou technológiou AirStretch

Nový naparovač odevov ClearTouch Air dodáva lepšie výsledky žehlenia jedným

ťahom vďaka inovatívnej technológii AirStretch a účinnej pare. Satie jemne vystiera

vaše oblečenie, čím sa dosahuje bezpečnejšie a jednoduchšie odstránenie

záhybov.

Lepšie výsledky žehlenia

Technológia AirStretch pre lepšie výsledky žehlenia jedným ťahom

Extra výkonné naparovanie

Naparovacia doska SmartFlow Gold pre vynikajúce výsledky

Dokonalé záhyby sú maličkosťou vďaka nástroju na tvorbu záhybov

Vyššia účinnosť, menej námahy

Ramienko ShoulderFit

Jedinečná funkcia zavesenia a uzamknutia pre stabilitu počas žehlenia

3 stupne pary vrátane režimu ECO

Odnímateľná priehľadná nádoba na vodu s hygienickým otvorom na vodu

Funkcia odstraňovania vodného kameňa Easy Rinse

Rukavica na extra ochranu pri naparovaní

Bezpečný na použitie na jemné tkaniny, ako je hodváb

Osvieži oblečenie bez prania alebo suchého čistenia

Para zabíja až 99,9 % baktérií*
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Hlavné prvky

Technológia AirStretch

Vďaka inovatívnemu saniu vzduchu dosiahnete

lepšie výsledky žehlenia rýchlejšie. Táto

inovatívna technológia využíva nastaviteľnú

silu sania na jemné natiahnutie a vyrovnanie

odevu. Zároveň ho pridržiava blízko pre hlbšie

preniknutie pary. Táto kombinácia vám pomáha

dosiahnuť vynikajúce výsledky žehlenia len

jednou rukou.

Naparovacia doska SmartFlow Gold

Technológia SmartFlow zaisťuje vynikajúce

výsledky žehlenia, pretože optimalizovaný

prúd pary zahrieva naparovaciu dosku. Vďaka

tomu má naparovacia doska vždy optimálnu,

bezpečnú teplotu pre všetky tkaniny a zároveň

účinne zabraňuje mokrým škvrnám. Má

luxusnú zlatú keramickú vrstvu, ktorá umožňuje

plynulejšie kĺzanie a odolnosť proti

poškriabaniu a korózii.

Ramienko ShoulderFit

Pre jednoduchšie žehlenie a lepšie výsledky

na ramenných partiách je určená inteligentná

3D tkaninová podložka, ktorá lepšie drží tvar

odevu a zaisťuje oporu počas žehlenia. 3D

podložka je odoberateľná, takže ramienko

môžete používať na rôzne druhy odevu, napr.

blúzky, šaty, nohavice a sukne.

Funkcia zavesenia a uzamknutia

Jedinečná funkcia zavesenia a uzamknutia

slúži na uzamknutie ramienka na tkaniny, a

umožňuje stabilitu pre pohodlnejšie

naparovanie – dokonca aj s vašim vlastným

ramienkom.

3 stupne pary

Nastavte preferovanú úroveň pary pre

optimálne výsledky na rôznych druhoch tkanín.

Režim ECO umožňuje úsporu energie bez

zníženia efektivity.

Odnímateľná nádoba na vodu

1,2 l odnímateľná nádoba na vodu so

špeciálnym otvorom na vodu pre extra hygienu.

Funkcia odstraňovania vodného kameňa Easy

Rinse

Predĺžte životnosť svojho zariadenia

pravidelným používaním funkcie na

jednoduché odstraňovanie vodného kameňa

Easy Rinse.

Dokonalé záhyby sú maličkosťou

Dokonalé záhyby sú maličkosťou vďaka

nástroju na tvorbu záhybov.

Para zabíja baktérie

Horúca para zabíja až 99,9 % baktérií na

oblečení a pomáha tak oddialiť potrebu prania

alebo čistenia*.

Extra výkonné naparovanie

Výkonné naparovanie cez hubice umožní

odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Rukavica na extra ochranu: áno

Nástroj na tvorbu záhybov: áno

Ramienko na tkaniny: áno

Ramienko ShoulderFit: áno

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Jednoduché opláchnutie vodného kameňa

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Jednoduché používanie

Čas zahriatia: < 1 min

Dĺžka napájacieho kábla: 1,6 m

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Kapacita nádoby na vodu: 1200 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu

Funkcia zavesenia a uzamknutia: áno

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 42 g/min.

Príkon: 2 200 W

Ovládanie výstupu pary: 3 nastavenia

Naparovacia doska SmartFlow Gold: áno

XL naparovacia plocha: áno

Technológia AirStretch: áno

Extra hygiena

Špeciálny otvor na vodu: áno

Technické špecifikácie

Napätie: 240 V

* * Testované externým orgánom na typy baktérií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe

naparovania 8 minút.
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