Viento

eta228490020 Napařovací žehlička
• Žehlicí plocha Eloxium Premium
speciální hliníková deska tvořená řízenou oxidací hliníku vytváří
jedinečné vlastnosti, jako je blesková vodivost tepla, optimální
rozložení teploty po žehlicí ploše, vynikající kluznost, nepřilnavost
a vyšší odolnost proti poškrábání
• Unikátní dvoukomorový parní systém
obě komory jsou na sobě nezávislé a používání jedné neovlivní výkon
té druhé. Funkce první komory je variabilní výstup páry z celé žehlicí
plochy, kterým disponuje každá napařovací žehlička. Jedinečná funkce
druhé komory je velmi silný parní ráz, který vychází pouze z přední
části žehlicí plochy, proto si snadno poradí i s přesušeným prádlem.
Konstrukce systému ideálně využívá nejteplejšího místa ve špičce
žehlicí plochy. Výsledkem je ve chvilce dokonale vyžehlené prádlo.
• PŘÍKON 2200 W – tento dostatečný příkon zajišťuje rychlé dosažení
provozní teploty, výkonnější tvorbu páry a minimalizuje výkyvy
provozní teploty při žehlení
• OBJEM NÁDRŽKY na vodu 300 ml - zabezpečuje vyvážený poměr
mezi dostatečným množstvím vody a hmotností žehličky pro
pohodlné žehlení
• Volitelná TEPLOTA a PÁRA - díky plynulé regulaci teploty
a volitelné intenzitě páry je možné žehlit mnohé druhy tkanin
podle jejich aktuálního stavu
• Parní šok max. 150 g/min
• Variabilní výstup páry 0-40 g/min

Funkce:
• VERTICAL STEAM pro možnost vertikálního
napařování bez nutnosti kontaktu s žehlicí
plochou
• DRIP STOP zabrání nechtěnému odkapávání
vody z desky, čímž ochraňuje citlivé a jemné
tkaniny před poškozením
• ANTI CALC zabraňuje usazování vodního kamene,
čímž prodlužuje životnost žehličky
• SELF CLEAN systém pro jednoduché a kompletní
čištění vnitřní konstrukce žehličky
• KROPENÍ pro navlhčení nepoddajných
a zmačkaných látek

CHARAKTERISTIKA:
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Díky možnosti vypnutí páry lze použít i jako „suchou“ žehličku
Snadné a rychlé plnění vody díky praktickému plnícímu otvoru a nálevce
Světelná signalizace provozu a dosažení teploty
Integrovaná plocha pro pohodlné odkládání žehličky
Drážka na žehlicí desce umožňující snadné žehlení okolo knoflíků
Příjemná manipulace - díky ergonomicky tvarované a pogumované „“neklouzající““ rukojeti
Možnost navinutí napájecího kabelu okolo těla žehličky pro praktické skladování
Výkyvná průchodka a otočný kloub napájecího kabelu pro snadnou manipulaci s žehličkou
Moderní a elegantní design

Logistická data:
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 1,66
Výška (cm): 17,00
Šířka (cm): 32,00
Hloubka (cm): 12,50
Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 2
Výška (cm): 19
Šířka (cm): 33,5
Hloubka (cm): 15
EAN: 8590393257362

