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зпроблемно отстраняване на гънки от горе до долу

FlexHead и много дълъг StyleBoard
шият нов уред за гладене с пара ComfortTouch отстранява гънките и освежава 
канта. С помощта на иновативната FlexHead и много дългата StyleBoard дрехите 
 бъдат без гънки от горе до долу с максимална лекота и ефективност.

Бързо отстраняване на гънки
• Четка за дрехи за по-дълбоко проникване на парата при дебели дрехи
• Много дълъг StyleBoard за по-добри резултати отгоре до долу
• Мощен, постоянен поток пара за бързо премахване на гънки

Надежден и безопасен
• Силиконов маркуч за пара без PVC
• Премахване на накип с Easy Rinse за дълги години ефективна употреба
• Автоматично превключва на режим на готовност за спокойствие
• Безопасна за всички подходящи за гладене тъкани, гарантирано без изгаряния

По-ефективен с по-малко усилия
• 5 настройки на парата за различни видове тъкани
• Функцията "Закачане и заключване" поддържа закачалката сигурно на мястото си
• С FlexHead за лесно достигане на долната част на дрехите

Освежава без пране или химическо чистене
• Непрекъснатата пара отстранява миризми и убива 99,9%* от бактериите



 Автоматично изключване

Уредът за гладене с пара автоматично 
превключва на режим на готовност, когато 
резервоарът за вода е празен, така че да 
бъдете спокойни дори ако забравите да го 
изключите.

Безопасен при всички материи, 
подходящи за гладене

Уредът за гладене с пара е безопасен за 
употреба върху всякакви тъкани и дрехи. 
Плочата за пара може безопасно да бъде 
натисната към всяка дреха без опасност от 
изгаряне – страхотно решение за деликатни 
тъкани като коприна.

Премахване на накип с Easy Rinse

Удължете живота на уреда си, като 
използвате редовно функцията за 
премахване на накип с лесно изплакване.

Силиконов маркуч за пара без PVC

Маркучът за пара е изработен от силиконов 
материал, който е безопасен и здравословен 
избор за използване с пара. Тъй като 
безопасността и здравето на вашето 
семейство е важно в маркуча за пара не се 
използва PVC.

Много дълъг StyleBoard
Много дългият StyleBoard предоставя 
надеждна опора при гладене с пара. Просто 
натиснете тъканта между плочата за пара и 
масата за по-лесно гладене с пара с ясни 
резултати отгоре до долу.

Мощна постоянна пара

Мощната постоянна пара се генерира през 
накрайниците, като ви позволява да 
премахвате гънки само с няколко движения.

Аксесоар четка

Използвайте аксесоара четка при по-
дебелите дрехи, като палта, за по-добро 
проникване на парата и по-добро гладене.

5 настройки за парата

Задайте любимата си настройка за пара за 
оптимални резултати върху различни тъкани. 
Използвайте ниска настройка на пара за по-
тънки тъкани и по-мощни настройки на пара 
за по-дебели тъкани и палта.
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Лесно за употреба
• Безопасен при всички материи, подходящи за 
гладене: Even delicates like silk

• Цвят: Магия в бяло и лилаво
• Вместимост на резервоара за вода: 1800 ml
• Четка: Yes
• Подвижен воден резервоар
• Дължина на захранващия кабел: 1,6 m
• Закачалка за дрехи: Yes
• Дължина на маркуча: 1,3 m
• Ръкавица за допълнителна защита: Yes
• Закачане и заключване: Yes
• FlexHead: Yes
• Силиконов маркуч за пара: Yes
• Регулируем двоен държач: Yes
• Автоматично изключване: Yes

Бързо премахване на гънки
• Захранване: Макс. 2000 W
• Непрекъсната пара: до 40 g/min

• Волтаж: 220 – 240 V
• Готово за употреба: &lt;1 минути)
• Променлива настройка на парата: 5 levels

Покривало на дъската
• Горен слой: 100% Cotton

Третиране на варовик
• Премахване на котлен камък и почистване: Easy 

Rinse

Размер и тегло
• Размери на опаковката (ШxВxД): 37x46x64.5 cm
• Размери на продукта (ШxВxД): 33x173x37 cm

Поддръжка за гладене
• StyleBoard: Yes

Гаранция
• 2 години международна гаранция: Yes
•
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* Изпитано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 
8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 
10231 при 1 минута време за обработка с пара.
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