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ълно решение „всичко в едно“
ногоъгълна дъска за чудесни резултати и удобство
рията 8000 „всичко в едно“ осигурява чудесни резултати при премахване на 
нките от всички ваши дрехи благодарение на мощна пара и многоъгълна дъска за 
ксимално удобство. Справете се с всички гънки дори на най-трудните места.

Ultimate convenience
• Лесно изберете всякакъв ъгъл, за да гладите дрехите си с пара
• Справяйте се лесно с всяка една гънка
• Закачете дрехите си удобно
• Гладене без капки и под всякакъв ъгъл
• Удобни колела за лесно и бързо транспортиране
• Предназначена за труднодостъпни места

Reliable
• Освежете дрехите си лесно
• По-продължителна ефективност на парата
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Fast de-wrinkling for great results
• Технология за двойно затопляне за мощна проникваща пара
• Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния*
• Мощна и непрекъсната пара за страхотни резултати



 Технология за двойно затопляне

Технологията за двойно затопляне 
позволява на мощната проникваща пара да 
премахва гънките, като гарантира, че 
дрехите ви ще изглеждат възможно най-
добре.

Нагряваща плоча за пара 
OptimalTEMP

Технологията OptimalTEMP гарантира, че 
няма да има изгаряния върху подходящи за 
гладене тъкани. Можете да гладите всичко – 
от дънки до коприна – с една оптимална 
настройка на температурата.

Регулируема дъска

Многоъгълната дъска може да се завърта до 
всяка необходима позиция, за гъвкава и 
удобна работа.

Убива 99,9% от бактериите**

Убива 99,9% от бактериите** и премахва 
миризмите, за да поддържа дрехите 
освежени и да удължава живота им.

Мощна и непрекъсната пара

Непрекъснатата скорост на подаване на 
пара осигурява гладене без усилие, с 
идеалното количество пара за премахване 
на гънки и за бърза работа.

Тройни прецизни върхове

Плочата за пара на устройството разполага с 
тройни прецизни върхове, предназначени 
да се справят с труднодостъпни зони като 
яки и между копчетата с лекота.

Сгъваща се горна кука

Чрез горната кука можете удобно да 
закачите дрехите си за закачалка за дрехи и 
след това лесно да я сгънете, ако не ви е 
нужна.

4-слойно покритие на дъската

Капакът на дъската е проектиран с 
използване на 4 слоя, за да се предотвратят 
капки при употреба на дъската под различни 
ъгли, което помага да ускорите резултатите 
за всяка една дреха.

Дъска с конусовидна форма

Заострената дъска помага с лекота да 
гладите трудните зони на дрехите си. 
Идеална за яки, ръкави, зони на раменете и 
детски дрехи.
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Включени аксесоари
• Регулируем държач
• Вместимост на резервоара за вода: 2000 ml
• Технология OptimalTEMP
• Подвижен воден резервоар
• За всички подходящи за гладене тъкани
• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Без изгаряния
• Дължина на захранващия кабел: 1,9 m
• Ръкавица за допълнителна защита
• Прецизен връх за пара
• Избор на нива на парата от дръжката
• Силиконов маркуч за пара
• Специален отвор за вода: За максимална 
хигиена

• Автоматично изключване
• Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни 
материи като коприна

Бързо премахване на гънки
• Захранване: 2020 – 2400 W
• Непрекъсната пара: 90 g/min
• Волтаж: 220 – 240 V
• Вертикално пароподаване
• Готово за употреба: 1,5 минути)
• Променлива настройка на парата: 5 + ECO levels
• Налягане в bar: Помпа с макс. 6 бара

Съхранение
• Вградени колела: За лесно транспортиране

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 0,69 kg
• Размери на опаковката (ШxВxД): 60,7 x 51 x 

46 cm
• Размер на дъската (Ш x В x Д): 41,2 x 78,9 x 

5,2 cm
• Тегло на дъската: 1,2 kg
• Размер на капака (Ш x В x Д): 42,7 x 80,5 x 6,7 cm
• Размери на продукта (ШxВxД): Размери на 
основата: 33,4 x 45,2 x 34,4 cm

• Дебелина на слоя дунапрен: Дебелина на 
капака: 7,5 mm

• Общо тегло с опаковката: 13,4 kg
• Гладеща повърхност: 56,4 cm
• Тегло на ютия + основа: 8,1 kg
• Размерите на държача са разширени: Height: 

155 cm

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Гаранция
• 2 години международна гаранция
•
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* За всички подходящи за гладене дрехи
* „Непрекъснатата пара премахва миризмите и убива >99,9% от 
бактериите и праховите акари *“ *Тествано от институт за 
изследване бактерии на трета страна от типа Escherichia coli 
8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 
10231 с 1 минута време на гладене с пара.
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