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ealen za hitre popravke in občutljiva oblačila
vi parni likalnik za oblačila StyleTouch ima inovativno tehnologijo PureSteam in sistem za hitro 
stranjevanje vodnega kamna, zato bo zmogljiv izpust pare zagotovljen še v mnogih prihajajočih 
ih. Hitro, varno in enostavno – popoln likalnik za občutljiva oblačila ali ko se vam mudi.

Refresh clothes without washing or dry cleaning
• Zmogljiva para odstrani vonjave in uniči 99,9 % bakterij

Easy to use & safe
• Samodejni neprekinjeni izpust pare zahvaljujoč električni črpalki
• Pladenj za hitro odstranjevanje vodnega kamna
• Varno likanje vseh občutljivih tkanin, tudi svile
• Varna postavitev na podstavku
• Ogrevana plošča SmartFlow za preprečevanje mokrih madežev
• Velik zbiralnik za vodo za dolgotrajnejši izpust pare

Quick and powerful crease removal
• Vertikalen in horizontalen izpust pare 2-v-1 za boljše rezultate
• Tehnologija PureSteam za konsistentno zmogljiv izpust pare
• Zmogljivejši izpust pare do 30 g/min za hitrejše rezultate
• Pripravljen v 60 sekundah



 Tehnologija PureSteam

PureSteam je inovativna tehnologija, ki 
preprečuje nabiranje vodnega kamna okrog 
parnega mehanizma. Omogoča konsistentno 
zmogljiv izpust pare za več let.

Funkcija 2-v-1

Funkcija 2-v-1 omogoča vertikalen in 
horizontalen izpust pare. Pri horizontalnem 
izpustu pare na ravni površini lahko dosežete 
boljše rezultate, še posebno na zahtevnih 
mestih, kot so ovratniki in manšete.

Pladenj za hitro odstranjevanje vodnega 
kamna

Zaradi pladnja za hitro odstranjevanje vodnega 
kamna bo naprava delovala dlje in z enako 
zmogljivim izpustom pare.

Posebno velik zbiralnik za vodo

200-mililitrski zbiralnik za vodo omogoča 
izpust pare za do 3 oblačila naenkrat. Dovolj za 
hitre popravke, preden zapustite dom!

Neprekinjena para

Zaradi električne črpalke pare ni potrebno 
ročno izpuščati. Samo pridržite sprožilnik, para 
pa se bo neprekinjeno izpuščala.

Ogrevana plošča SmartFlow

Ogrevana plošča SmartFlow preprečuje 
kondenzacijo na oblačilih in je obenem povsem 
varna za vse tkanine, tudi najbolj občutljive.

Varno likanje vseh oblačil

Parni likalnik lahko varno uporabljate na vseh 
tkaninah. Odlično se obnese na občutljivih 
tkaninah, kot sta svila in kašmir.

Varna postavitev

Parni likalnik lahko odložite tako, da ga 
postavite na podstavek – enostavna in varna 
postavitev za krajše odmore med likanjem.

Odstranite vonjave in bakterije

Zmogljiva para odstrani vonj po cigaretah in 
hrani ter telesne vonjave. Poleg tega uniči 
99,9 % bakterij.*
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Zasnova
• Barva: Rožnata

Enostavna uporaba
• Prostornina posode za vodo: 200 ml
• Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi 

občutljive, kot je svila
• Stikalo za vklop/izklop
• Dolijte kadarkoli med uporabo
• Primerno za vodo iz pipe
• Dolžina napajalnega kabla: 2 m
• Pripravljeno za uporabo: Indikator

Priložena dodatna oprema
• Krtača

Tehnologija
• Tehnologija PureSteam

Hitro glajenje gub
• Funkcija 2-v-1
• Napajanje: 1500 W

• Neprekinjena para: Do 30 g/min
• Navpična para
• Napetost: 240 V
• Pripravljeno za uporabo: 1 min
• Para na zahtevo

Preprečevanje vodnega kamna
• Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: 

Vgrajena posoda za vodni kamen

Velikost in teža
• Dimenzije embalaže (Š x V x D): 32 x 22 x 17 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V x D): 30 x 17 x 13 cm
• Skupna teža z embalažo: 0,9 kg

Zelena učinkovitost
• Embalaža izdelka: Možnost 100-odstotnega 

recikliranja
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Garancija
• 2-letna mednarodna garancija
•
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* *Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 
8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 
10231 po 8 minutah parnega likanja.
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