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Výkonné parní 

možnosti

Skvělé parní možnosti 

přináší vysoký výkon a 

skvělé výsledky.

Kontinuální pára až 50 

g/min (** v režimu 

Turbo) a parní ráz až 

230 g/min vás zbaví i 

těch nejhorších 

pokrčení.

Eloxovaná 3D žehlicí 

plocha

Nejlepší žehlící 

povrch od Braunu.

Žehlí všemi směry a 

přes všechny 

překážky – dokonce 

i dozadu. Žádné 

zasekávání na 

knoflících, kapsách 

nebo záhybech.
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Produktová specifikace
Technická data

Model SI 9281 BK

Typ 12790004

Barva Černá

EAN 8021098000507

SKU 0127404105

Výkon 3100 W

Design žehlicí plochy FreeGlide 3D

Povrch žehlící plochy EloxalPlus

Variabilní pára 0-50 g/min

Parní ráz (horizontální a 

vertikální pára)

230 g/min

Automatické vypnutí ⚫

Anti-drip systém ⚫

Samočištění ⚫

Kapacita nádržky na 

vodu

330 ml

Vhodná pro vodu z 

kohoutku

⚫

Kropení ⚫

Naviják kabelu ⚫

Délka kabelu 2,5 m

Rozměry (HxŠxV) cca. 30x15x13 cm

Váha cca. 1,6 kg

TexStyle 9

SI 9281 BK

Snadné naplnění 

330ml

Pro delší žehlení bez 

vyrušení.

Samočištění

Vám zajistí 

dlouhotrvající parní 

výkon. Snadný a 

efektivní systém pro 

vyčištění žehlící plochy 

od vodního kamene.

Anti-drip

Vylepšený systém 

proti odkapávání 

zajišťuje, že žádná 

voda neuniká ze 

žehlicí plochy, a to ani 

při žehlení při nízké 

teplotě. 

Přesná špička

Žehlička umožňuje 

snadné odstranění i 

těch nejtěžších 

záhybů z těžko 

dostupných míst, jako 

jsou límce a švy.

Automatické vypnutí

Po 8 minutách ve 

vertikální pozici nebo 

po 30 sekundách 

v horizontální pozici 

pro bezpečné žehlení 

a úsporu energie.

Nejvyšší výkon pro 

skvělé výsledky

Ideální kombinace 

3100 W výkonu a 

parního výdeje pro 

skvělé výsledky.
*vs. Braun SI1009OR

iCare technologie

Snadné nastavení pro 

všechny druhy látek. 

Chytrá iCare

technologie ochrání 

vaše oblečení 

nastavením bezpečné 

teploty. Rychlejší a 

snazší žehlení.

Vysoký výkon

Výkon 3100 W pro 

dokonalé vyžehlení 

všech druhů látek.
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Napařovací žehlička, barva: bílá/ smetanově fialová, žehlicí plocha pro 

žehlení všemi směry, 3 parní zóny, příkon 2600 W, parní ráz 225 g/min, 

variabilní pára až 50 g/min, 300ml nádrž na vodu, velké víčko pro 

snadné doplnění vody přímo z kohoutku, samočištění m.

KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Napařovací žehlička, barva: černá, žehlicí plocha EloxalPlus s přesnou špičkou,

unikátní nahoru zahnutá žehlicí plocha 3D FreeGlide pro žehlení všemi směry, 

vysoký parní výkon, příkon 3100 W, parní ráz 230 g/min, variabilní pára až 50 g/min, 

330 ml nádrž na vodu, iCare technologie pro snazší, rychlejší a bezpečnější žehlení. 

velké víčko pro snadné doplnění vody přímo z kohoutku, samočištění, technologie 

AntiDrip proti odkapávání vody, automatické vypnutí, kropení, délka kabelu 2,5 m, 

naviják kabelu.


