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hodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol

technológiou FlexHead a vonnou krytkou MyEssence
š nový naparovač odevov ComfortTouch Plus bez námahy odstráni záhyby odhora až 

dol vďaka inovatívnej ohybnej hlavici FlexHead a mimoriadne dlhej doske StyleBoard. 
užitím vonnej krytky My Essence kedykoľvek prevoniate odevy svojou obľúbenou vôňou.

Rýchle odstraňovanie záhybov
• Mimoriadne dlhá doska StyleBoard pre lepšie výsledky odhora až nadol
• Výkonný kontinuálny výstup pary na rýchle odstraňovanie záhybov

Spoľahlivé a bezpečné
• Automatické prepnutie do pohotovostného režimu pre pocit istoty
• Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Lepšie výsledky a menej námahy
• 5 nastavení pary pre rôzne druhy látok.
• Funkcia Hang&Lock drží ramienko bezpečne na mieste
• Odstraňovanie vodného kameňa Easy Rinse prináša roky efektívneho používania
• S technológiou FlexHead na jednoduchý prístup k spodnej časti oblečenia

Osviežte oblečenie bez prania alebo čistenia v čistiarni
• Použitím vonnej krytky MyEssence osviežite oblečenie vašimi obľúbenými vôňami
• Kontinuálny výstup pary odstraňuje pachy a ničí 99,9 % baktérií



 Osvieženie vďaka vonnej krytke 
MyEssence

Náš inovatívny rozptyľovač vôní MyEssence 
umožňuje kedykoľvek osviežiť oblečenie 
vašimi obľúbenými vôňami len budete chcieť.

Na 99,9 % bez baktérií*

Horúca para osvieži vaše oblečenie a ničí až 
99,9 % baktérií*. Menej časté pranie a suché 
čistenie šetrí váš čas a peniaze a zaisťuje, aby 
oblečenie vydržalo dlhšie.

Výkonný kontinuálny výstup pary

Výkonné súvislé naparovanie cez hubice 
umožní odstránenie záhybov len niekoľkými 
pohybmi.

Mimoriadne dlhá doska StyleBoard
Mimoriadne dlhá doska StyleBoard poskytuje 
spoľahlivú oporu počas naparovania. Pre 
pohodlné naparovanie látku jednoducho 
pritlačíte medzi naparovaciu plochu a dosku a 
dosiahnete tak dokonalé výsledky odhora až 
nadol.

S praktickou technológiou FlexHead
Inovatívna technológia FlexHead umožňuje 
jednoduché naparovanie spodnej časti odevov, 
pričom si nebudete musieť pri práci kľakať ani 
sa zohýnať. Ohybná naparovacia hlavica 
zabezpečuje maximálny kontakt s látkou, 
vďaka čomu uniká menšie množstvo pary 
a zvyšuje sa efektívnosť výsledkov.

5 nastavení pary

Vyberte si svoje preferované nastavenie pary a 
dosiahnite optimálne výsledky pre rôzne druhy 
látok. Pre tenšie látky môžete použiť malé 
množstvo pary a výkonnejšie nastavenie pre 
hrubšie látky a kabáty.

Funkcia Hang&Lock pre zavesenie 
a uzamknutie ramienka

Naša jedinečná funkcia Hang&Lock drží 
ramienko s oblečením na mieste, aby bolo 
naparovanie pohodlné. Vďaka nej sa ramienko 
nehojdá a nepadá.

Odstraňovanie vodného kameňa Easy 
Rinse

Predĺžte životnosť svojho zariadenia 
pravidelným používaním funkcie na jednoduché 
odstraňovanie vodného kameňa Easy Rinse.

Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa 
môžu žehliť

Používanie naparovača je bezpečné pre všetky 
typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu 
plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek 
oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä 
pri jemných tkaninách, ako je hodváb.

Automatické vypínanie

Keď je nádoba na vodu prázdna, naparovač sa 
automaticky prepne do pohotovostného 
režimu. Nemusíte sa teda obávať ani v prípade, 
ak ho zabudnete vypnúť.
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Hlavné prvky
Naparovač odevov
Technológia FlexHead Funkcia MyEssence, Naparovacia doska StyleBoard, 2000 W
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Kryt dosky
• Vrchná vrstva: 100 % bavlna

Podpora pri žehlení
• Naparovacia doska StyleBoard

Dizajn
• Farba: Magická fialová

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 1800 ml
• Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť: 

Dokonca aj jemné tkaniny ako hodváb
• Odnímateľná nádržka na vodu
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,6 m
• Dĺžka hadice: 1,3 m
• Funkcia Hang&Lock pre zavesenie a uzamknutie 

ramienka
• Silikónová hadica na paru
• Automatické vypínanie

Vrátane príslušenstva
• Kefa
• Ramienko na odevy
• Rukavica na extra ochranu

• Viečka na vôňu MyEssence
• Nastaviteľná dvojitá tyč

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológia
• Vonné krytky MyEssence
• Technológia FlexHead

Rýchle odstraňovanie záhybov
• Príkon: Max. 2000 W
• Kontinuálny výstup pary: až do 40 g/min.
• Napätie: 220 - 240 V
• Pripravený na používanie: < 1 minúta(y)
• Variabilná para: 5 úrovní

Systém ochrany proti vodnému kameňu
• Odstránenie vodného kameňa a čistenie: 

Jednoduché oplachovanie

Veľkosť a hmotnosť
• Rozmery balenia (š x v x d): 37 x 46 x 64,5 cm
• Rozmery výrobku (š x v x d): 33 x 173 x 37 cm
•
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Technické údaje
Naparovač odevov
Technológia FlexHead Funkcia MyEssence, Naparovacia doska StyleBoard, 2000 W

* Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, 
Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 
pri dobe naparovania 1 minúta.
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