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ComfortTouch
Advanced

 
Technologia AirStretch

Płyta parowa SmartFlow

2200 W

5 ustawień pary

 

GC576/60

Łatwe usuwanie zagnieceń na całej powierzchni

ubrania

Dzięki innowacyjnej technologii AirStretch

Nasza nowa parownica ComfortTouch Advanced daje doskonałe wyniki

prasowania za pierwszym razem dzięki bardzo silnej i innowacyjnej technologii

parowej AirStretch. Delikatne ssanie lekko rozciąga tkaninę, aby zapewnić

bezpieczne i łatwe usuwanie zagnieceń.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Automatyczne przełączanie w tryb czuwania zapewni Ci całkowity spokój ducha

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania, bez ryzyka

przypalenia

Funkcja usuwania kamienia Easy Rinse zapewnia lata efektywnego użytkowania

Silikonowy wąż parowy bez PCW

Szybkie usuwanie zagnieceń

Silny, ciągły strumień pary zapewnia szybkie usuwanie zagnieceń

Nasadka ze szczotką zapewnia głębsze wnikanie pary w przypadku grubszych ubrań

Technologia AirStretch zapewniająca lepsze efekty wygładzenia za jednym

pociągnięciem

Podgrzewana parą płyta SmartFlow zapewniająca doskonałe efekty

Lepsze efekty, mniej wysiłku

Ciągły strumień pary usuwa zapachy i zabija 99,9% bakterii

5 ustawień pary do różnych rodzajów tkanin

Funkcja „Powieś i zablokuj” pewnie trzyma wieszak na swoim miejscu

Prosty sposób na plisy dzięki specjalnemu uchwytowi
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Zalety

Automatyczne wyłączanie

Parownica automatycznie przełącza się w tryb

czuwania, gdy zbiornik wody jest pusty,

zapewniając Ci komfort psychiczny, nawet

wtedy, gdy zapomnisz go wyłączyć.

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania

Parownica jest bezpieczna dla wszystkich

ubrań i tkanin przeznaczonych do prasowania.

Płytę parową można w bezpieczny sposób

dociskać do wszelkiego rodzaju odzieży — bez

ryzyka przypalenia. To doskonałe rozwiązanie

w przypadku delikatnych tkanin, takich jak

jedwab.

Usuwanie kamienia Easy Rinse (łatwe

płukanie)

Przedłuż okres eksploatacji urządzenia,

regularnie korzystając z funkcji usuwania

kamienia Easy Rinse (łatwe płukanie).

Silikonowy wąż parowy bez PCW

Wąż parowy został wykonany z materiału

silikonowego, którego stosowanie jest

bezpieczne i nie jest szkodliwe dla zdrowia.

Jako że bezpieczeństwo i zdrowie Twojej

rodziny są dla nas niezwykle ważne, nasz wąż

parowy nie zawiera PCW.

O 99,9% mniej bakterii*

Gorąca para odświeża ubrania i zabija aż do

99,9% bakterii*. Mniejsza częstotliwość prania

i czyszczenia chemicznego oszczędza czas i

pieniądze oraz zwiększa trwałość ubrań.

Silny, ciągły strumień pary

Silny, ciągły strumień pary zapewnia szybkie

usuwanie zagnieceń

Nasadka ze szczotką

Używaj szczotki w przypadku grubszych ubrań,

takich jak płaszcze, aby zapewnić głębsze

wnikanie pary i odświeżyć tkaninę.

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

prasowania przy wykorzystaniu tylko jednej

ręki.

Płyta parowa SmartFlow

Technologia SmartFlow zapewnia doskonałe

efekty prasowania 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.
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Dane techniczne

Technologia

Technologia AirStrech

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: do 42 g/min

Moc: Maks. 2200 W

Gotowość do użycia: < 1 min

Zróżnicowane wytwarzanie pary: 5 poziomy

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Stopa żelazka: Płyta parowa SmartFlow

Pojemność zbiornika wody: 1800 ml

Odłączany zbiornik wody

Funkcja „Powieś i zablokuj”

Długość węża: 1,3 m

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Silikonowy wąż parowy

Automatyczny wyłącznik

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Easy Rinse

Akcesoria w zestawie

Nasadka ze szczotką

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

Uchwyt do plis

Regulowany podwójny stojak

Wieszak na ubrania z klamrami do wieszania

spodni

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D): 37 x 46 x

64,5 cm

Wymiary produktu (S x W x D): 33 x 173 x

37 cm

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wykończenie

Kolor: Kredowe wielbłądzie złoto

* 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

1 minutę.
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