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yEssence illatanyagtartó fedéllel
 új ClearTouch Essence ráviszi a ruháira a kedvenc illatait. Töltse illatát a MyEssence 
tanyag-tartóba, és a gőz friss illatot ad a ruháinak, ezáltal mosás vagy száraz tisztítás 
lkül is felfrissítheti őket.

Egyszerű használat
• Levehető, átlátszó víztartály higiénikus vízbetöltő nyílással
• Függesztőhorog akasztó-rögzítő funkcióval a gőzölés alatti stabilságért

Gyors gyűrődéseltávolítás
• 3 gőzölési szint
• Extra erős gőz
• XL méretű rozsdamentes acél gőzölőlap a gyorsabb eredményekért

Maximális biztonság
• Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is
• Kesztyű a gőzölés alatti extra védelemért

Refreshes clothes without washing or dry cleaning
• Eltávolítja a cigaretta-, az étel- és a testszagot
• A gőz elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*
• A gőz bevonja ruháit kedvenc illatával



 MyEssence illatanyagtartó fedél

Az erőteljes gőz bevonja ruháit kedvenc 
illatával a MyEssence illatanyagtartó fedél 
segítségével.

3 gőzölési szint

Állítsa be a kívánt gőzölési szintet az optimális 
eredményért a különböző típusú ruhaneműk 
esetében.

Extra erős gőz

Erőteljesen fújja a gőzt a fúvófejeken keresztül, 
lehetővé téve a gyűrődések néhány 
mozdulattal történő eltávolítását.

Eltávolítja a nem kívánt szagokat

Az erőteljes gőz eltávolítja a cigaretta-, az étel- 
és a testszagot.

Minden ruhán biztonsággal használható

A ruhagőzölő biztonságosan használható 
mindenféle textíliához. Nagyszerű megoldás az 
olyan kényes anyagokhoz, mint a selyem.

A gőz elpusztítja a baktériumokat

A forró gőz elpusztítja a ruhákon lévő 
baktériumok 99,9%-át, ezáltal segít későbbre 
halasztani a mosást vagy a vegytisztítást*.

Függesztőhorog akasztó-rögzítővel

Az egyedülálló akasztó-rögzítő funkció rögzíti 
és stabilan tartja a ruhaakasztót, ezáltal 
kényelmesebb gőzölést biztosít. A levehető 
akasztón mélyedések vannak a ruhák számára, 
illetve csipeszek a nadrágok számára.

XL méretű rozsdamentes acél gőzölőlap

A gőzölőfej XL méretű rozsdamentes acél 
gőzölőlappal rendelkezik a gyors eredményért.

Levehető víztartály

1,2 literes kivehető víztartály speciális 
vízbetöltő nyílással a tökéletes higiénia 
érdekében.
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Egyszerűen használható
• Víztartály űrtartalma: 1200 ml
• Minden vasalható anyaghoz biztonságosan 

használható: Még az olyan kényes anyagokon is, 
mint a selyem

• Vasalótalp neve: XL méretű rozsdamentes 
gőzölőlap

• Levehető víztartály
• Töltse újra a használat közben bármikor
• Csapvízzel is használható
• Hálózati kábel hossza: 1,6 m
• Akasztó-rögzítő
• Szilikon gőztömlő
• Speciális vízbetöltő nyílás: A tökéletes higiénia 

érdekében

Mellékelt tartozékok
• Állítható rúd
• Ruhaakasztó
• Kesztyű az extra védelem érdekében

• MyEssence illatanyagtartó fedelek
• Élvasaló tartozék

Gyors gyűrődéseltávolítás
• Tápellátás: 2000 W
• Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/min
• Feszültség: 220–240 V

Vízkőmentesítés
• Vízkőmentesítés és tisztítás: Easy Rinse

Méret és tömeg
• Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz): 40 

x 45 x 33,3 cm
• Vasaló súlya: 3,69 kg
• Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 33 x 182 x 

33 cm
• Teljes súly csomagolással együtt: 5,67 kg

Zöld hatékonyság
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír
•
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* * Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylicoccus 
aureus ATCC 6538 és Canidia albicans ATCC 10231 baktériumok 
esetén 8 perces gőzölési idővel.
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