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Макс. 5 бара налягане на 

помпата

1,1 л подвижен воден 
резервоар
180 г парен удар
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По-бързо гладене

С допълнително количество пара
Този генератор за пара прави вашето гладене по-бързо благодарение на 
допълнителната мощна и непрекъсната пара и е по-удобен благодарение на своя 
подвижен резервоар за вода от 1,1 л.

Удобно гладене
• Режим на автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Бърза и мощна
• Включен контейнер Calc-clean – без касети, без допълнителни разходи
• Керамична гладеща повърхност SteamGlide за издръжливост и лесно плъзгане
• Мощна пара за ефективно премахване на гънки

Компактна и удобна
• Компактна и лека за лесна употреба и съхранение
• 1,1 л подвижен воден резервоар



 Подвижен 1,1 л воден резервоар

Водният резервоар може да се сваля за 
лесно напълване от чешмата. Големият 
отвор прави напълването бързо. 
Благодарение на капацитета на водния 
резервоар от 1,1 л можете да гладите 
непрекъснато до 2 ч без доливане.

Интелигентно почистване

Нашата вградена система за отстраняване на 
котлен камък Smart Calc Clean ви напомня 
кога е необходимо да отстранявате 
котления камък. Включва контейнер за по-
лесно отстраняване на котлен камък. Това 
означава без касети и без допълнителни 
разходи.

Свръхмощна мощна пара

Силната, непрекъсната пара изглажда с 
лекота дори най-дебелите тъкани. Гледайте 
как упоритите гънки се изправят с 
допълнителен парен удар точно там, където 
имате нужда. Тази допълнителна пара е 
идеална за вертикално гладене с пара за 
освежаване на дрехи и завеси.

Компактни и удобни

Лекият, компактен размер е идеален за 
съхранение и удобно пасна на дъската за 
гладене. Ексклузивната технология 
ProVelocity прави нашите парогенератори 
по-малки и по-компактни от всякога.

Керамична гладеща повърхност

Нашата издръжлива керамична гладеща 
повърхност се плъзга идеално върху всички 
дрехи. Тя не залепва, устойчива е на 
надраскване и е лесна за почистване.

Автоматично изключване

1) Ютията активира "режим на готовност", 
когато не се използва в продължение на 5 
минути и светлината за "готовност на 
ютията" започва да мига. Натиснете бутона 
за активиране на пара или завъртете диска за 
температура, за да го активирате отново. 2) 
Ютията се изключва автоматично, когато не 
се използва в продължение на 15 минути и 
светлината за "готовност на ютията" изгасва. 
Преместете превключвателя за вкл./изкл., за 
да активирате отново ютията.
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Технически спецификации
• Време на нагряване: 2 мин

Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 1100 мл
• Име на гладещата повърхност: Керамика
• Подвижен воден резервоар
• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 1,6 м
• Дължина на маркуча: 1,6 м
• Много широк отвор за пълнене

Включени аксесоари
• Контейнер Calc Clean

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо премахване на гънки
• Налягане: макс. 5 бара налягане на помпата
• Захранване: 2400 W

• Непрекъсната пара: до 100 г/мин
• Парен удар: 180 гр
• Волтаж: 220 – 240 V
• Вертикално пароподаване

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 99% рециклируеми и 99% 
рециклирани

• Ръководство за потребителя: >75% 
рециклирани

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Smart Calc Clean
• Напомняне за декалциране: Да, не са 
необходими касети, без допълнителни

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1.1 кг
• Размери на продукта (ШxВxД): 36,2 x 27 x 

26,3 см
• Тегло на ютия + основа: 3,2 кг
•
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