
 

 

Philips ComfortTouch
Ruční napařovač oděvů

StyleBoard
1 800 W
3 varianty nastavení páry
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nadné odstranění záhybů odshora dolů
echnologií FlexHead a extra dlouhou napařovací podložkou StyleBoard

vý napařovač na oděv ComfortTouch odstraňuje záhyby a osvěží tkaniny. Díky 
konnému trvalému napařování a extra dlouhé napařovací podložce StyleBoard bude 
lečení zbavené záhybů odshora dolů během chvilky.

Rychlé odstranění záhybů
• Nepřetržité výkonné napařování pro rychlé odstranění záhybů
• Lepší výsledky od shora až dolů s mimořádně dlouhým prknem StyleBoard
• Kartáč na textil pro hlubší proniknutí páry u silných tkanin

Vyšší účinnost, méně námahy
• Snadné dosažení spodní části oděvů díky Technologii FlexHead
• 3 varianty nastavení páry pro různé druhy látek
• Systém Hang&Lock udržuje závěs bezpečně na místě

Spolehlivost a bezpečnost
• Bezpečné pro všechny žehlitelné látky, garance nespálení
• Odvápnění snadným vyplachováním pro roky efektivního používání
• Silikonová hadice na páru bez PVC



 Silný trvalý výstup páry

Nepřetržité výkonné napařování pro rychlé 
odstranění záhybů

Mimořádně dlouhé prkno StyleBoard
Mimořádně dlouhé prkno StyleBoard 
poskytuje spolehlivou oporu během 
napařování. Jednoduchým stlačením tkaniny 
mezi napařovací destičku a prkno dosáhnete 
hladkých výsledků při napařování odshora až 
dolů.

Kartáč jako příslušenství

Kartáč používejte s oděvy ze silnějších látek, 
jako jsou například pláště – pára lépe pronikne 
dovnitř a dosáhnete hladkého povrchu.

Technologie FlexHead
Díky inovativní technologii FlexHead můžete 
napařovat spodní části oděvů snadno, bez 
zbytečného ohýbání a klekání. Ohebná 
napařovací destička zajišťuje maximální 

kontakt s tkaninou. Tím brání přebytečnému 
úniku páry a zaručuje efektivní výsledky.

3 varianty nastavení páry

Zvolením preferovaného nastavení páry 
dosáhnete optimálních výsledků u různých 
druhů látek. Pro tenčí tkaniny použijte nízkou 
úroveň páry a pro kabáty a silnější tkaniny 
zvolte výkonnější nastavení.

Hang&Lock

Jedinečná funkce Hang&Lock udrží ramínko na 
oblečení na místě pro dosažení pohodlného 
napařování. Brání kývání nebo pádu ramínka.

Bezpečná pro všechny tkaniny

Napařovač můžete bezpečně použít na 
všechny druhy žehlitelných látek a oděvů. 
Napařovací destičku lze bezpečně přitisknout 
k jakékoli tkanině bez rizika spálení, což je 
skvělým řešením pro jemné látky, jako je 
například hedvábí.

Odvápnění snadným vyplachováním
Prodlužte životnost přístroje pravidelným 
používáním funkce odvápnění snadným 
vyplachováním.

Silikonová hadice na páru bez PVC

Parní hadice je vyrobena ze silikonového 
materiálu, který je bezpečnou a zdravotně 
nezávadnou volbou pro parní použití. Protože 
je bezpečnost a zdraví vaší rodiny důležité, 
nebylo při výrobě parní hadice použito PVC.
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Přednosti
Ruční napařovač oděvů
StyleBoard 1 800 W, 3 varianty nastavení páry
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Technologie
• Technologie FlexHead: Ano

Rychlé odstraňování záhybů
• Trvalý výstup páry: Až 35 g/min
• Spotřeba: 1800 W
• Připraveno k použití: <1 min
• Nastavitelný výstup páry: 3 úrovně
• Napětí: 220 V

Snadné použití
• Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky, jako 

je hedvábí
• Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml
• Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano
• Hang&Lock: Ano
• Délka hadice: 1,3 m
• Délka napájecího kabelu: 1,6 m
• Silikonová parní hadice: Ano

Potah na prkno
• Horní vrstva: 100% bavlna

Odstranění vodního kamene
• Odstranění vodního kamene a čištění: Snadné 

vyplachování

Včetně příslušenství
• Kartáč: Ano
• Ramínko na oděvy: Ano
• Rukavice pro větší ochranu: Ano
• Nastavitelná dvojitá tyč: Ano

Záruka
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Design
• Barva: Soft Blossom

Opora pro žehlení
• StyleBoard: Ano
•
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Specifikace
Ruční napařovač oděvů
StyleBoard 1 800 W, 3 varianty nastavení páry
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