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Könnyedén eltávolítható gyűrődések tetőtől

talpig
a FlexHead és az extra hosszú StyleBoard segítségével

Az új ComfortTouch ruhagőzölő eltávolítja a gyűrődéseket és felfrissíti az anyagot.

Az innovatív FlexHead és az extra hosszú StyleBoard segítségével hihetetlenül

egyszerűen és hatékonyan eltüntethetők a ruhákról a gyűrődések – tetőtől talpig.

Megbízható és biztonságos

Automatikus váltás készenléti üzemmódra az Ön nyugalma érdekében

Minden vasalható anyaggal biztonságos, garantáltan nem égeti ki a ruhát

Easy Rinse vízkőmentesítés az évekig tartó hatékony működésért

PVC-mentes szilikon gőztömlő

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

A folyamatos gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat, és elpusztítja a baktériumok

99,9%-át*

Gyors gyűrődéseltávolítás

Extra hosszú StyleBoard a jobb eredményekért tetőtől talpig

Folyamatos és erőteljes gőzölés a gyűrődések gyors eltávolításáért

Ruhakefe a vastagabb ruhadarabokhoz az áthatóbb gőzölésért

Nagyobb hatékonyság, kevesebb fáradsággal

5 gőzbeállítás a különböző típusú anyagokhoz

Akasztó-rögzítő a ruhafogas rögzítéséhez

FlexHead a ruhák alsó részének könnyű eléréséért
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Fénypontok

Automatikus kikapcsolás

A gőzölő automatikusan készenléti üzemmódra

vált a víztartály kiürülésekor, így nyugodt lehet

akkor is, ha elfelejtené kikapcsolni a

készüléket.

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható

A gőzölő minden vasalható anyaggal és

ruhadarabbal biztonságosan használható. A

gőzölőtalpat biztonságosan, a megégetés

kockázata nélkül rányomhatja bármely

ruhadarabra – nagyszerű megoldás az olyan

kényes anyagokhoz, mint a selyem.

Easy Rinse vízkőmentesítés

Hosszabbítsa meg készüléke élettartamát az

egyszerű öblítéses (Easy Rinse)

vízkőmentesítési funkció rendszeres

használatával.

PVC-mentes szilikon gőztömlő

A gőztömlő szilikonból készült, ami

biztonságos és egészségre nem ártalmas

használatot biztosít. Számunkra nagyon fontos

családja biztonsága és egészsége, ezért a

gőztömlő nem tartalmaz PVC-t.

Extra hosszú StyleBoard

Az extra hosszú StyleBoard megbízható

alátámasztást biztosít a gőzölés során.

Egyszerűen szorítsa a textíliát a gőzölőtalp és

a deszka közé a ropogósan friss eredményért

tetőtől talpig.

Erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás

Folyamatos és erőteljes gőzölés a gyűrődések

gyors eltávolításáért

Kefetartozék

A kefetartozékot a vastagabb szövetekhez,

például kabátokhoz használja, hogy a gőz

mélyebben behatoljon, és simább felületet

eredményezzen.

5 gőzbeállítás

Állítsa be a kívánt gőzerősséget az optimális

eredmény eléréséhez bármilyen textílián. Az

alacsony gőzkibocsátás ideális a vékonyabb

anyagokhoz, az erőteljesebb beállítások pedig

a vastagabb anyagokhoz, kabátokhoz

használhatók.

Akasztó-rögzítő

Az egyedi akasztó-rögzítő funkció egy helyben

tartja a ruhaakasztót, a kényelmes gőzölés

érdekében. Megakadályozza az akasztó

lengését és leesését.

Praktikus FlexHead funkcióval

Az innovatív FlexHead segítségével könnyedén

gőzölheti át a ruhák alsó részét, kevesebb

hajolgatással és térdeléssel. A

nagyobb hatékonyságot szolgálja a rugalmas

gőzölőtalp, amely a lehető legnagyobb

felületen rásimul a textíliára, így kevesebb gőz

párolog el.
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Műszaki adatok

Technológia

FlexHead

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: max. 40 g/perc

Energiaellátás: Max. 2000 W

Használatra kész: <1 perc

Állítható gőzmennyiség: 5 szintek

Feszültség: 220–240 V

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Víztartály űrtartalma: 1800 ml

Levehető víztartály

Akasztó-rögzítő

Vezetékhossz: 1,3 m

Hálózati kábel hossza: 1,6 m

Szilikon gőztömlő

Automatikus kikapcsolás

Huzat

Felső réteg: 100% pamut

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Easy Rinse

Mellékelt tartozékok

Kefe

Ruhaakasztó

Kesztyű az extra védelem érdekében

Állítható dupla rúd

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 37 x 46 x 64,5 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 33 x 173 x

37 cm

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Kialakítás

Szín: Fehér és mágikus bíbor

Támaszték a vasaláshoz

StyleBoard

* Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans

ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési

idővel.
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