
Napařovač oděvů s polohovacím prknem Concept NO8020  
PERFECT STEAMER 

 
Režim napařování a žehlení 

Osvěžuje a dezinfikuje prádlo 
Vhodný na všechny typy tkanin 

 
 

Neztrácejte čas žehlením 
Napařovač oděvů NO8020 Perfect Steamer nabízí velice šetrný a 
bezpečný způsob žehlení. Nezanechává nežádoucí odlesky, takže 
je vhodný na všechny druhy tkanin včetně těch nejjemnějších. 
Efektivně vyhladí záhyby na oblečení a prádlo příjemně osvěží.  
Disponuje výškově nastavitelným polohovacím prknem, které 
umožňuje žehlení v téměř jakékoli poloze. Nabízí 3 stupně výkonu a 
provozní dobu až 60 minut. Pro snadnější manipulaci je opatřen 
pojezdovými kolečky. 

 
PROFI výkon 
S napařovačem NO8020 ušetříte spousty času. S příkonem 2280 W 
a produkcí páry 50 g/min. efektivně vyhladí záhyby na oblečení a 
prádlo příjemně osvěží. Před použitím naplňte nádržku destilovanou 
nebo demineralizovanou vodou, jejíž předností je, že se během 
odpařování nevytváří vodní kámen jako při používání běžné vody. 
Předejdete tak nežádoucímu zanášení spotřebiče a tím prodloužíte 
jeho životnost. Po zapnutí zvolte požadovaný režim podle druhu 
tkaniny – hedvábí, flanel, bavlna a do 45 s můžete začít.  
 

Odstraňuje bakterie i zápach 
Napařovač oděvů NO8020 si poradí s každou látkou a své využití 
najde v celé domácnosti. Horká pára navíc ničí až 99,9 % bakterií a 
odstraňuje zápach. Pohodlně s ním vyhladíte závěsy i záclony, bez 
nutnosti jejich sundávání. Oživí i další domácí textilie jako jsou 
potahy na sedačce, deky, čalounění, polštáře, prostěradla nebo 
třeba plyšové hračky.  
 
 

 
Rotační hlava – přizpůsobí se vašemu pohybu 
Díky vyhřívané žehlicí ploše můžete napařovač NO8020 využít také 
jako klasickou žehličku, takže získáte dva šikovné pomocníky 
v jednom těle. Chytře vymyšlená rotační hlava se přizpůsobí 
vašemu pohybu. Jednoduše si ji uzpůsobíte pro pohodlné žehlení 
jak v horizontální, tak ve vertikální poloze.  
 



 

Límcový držák 
S napařovačem NO8020 pro vás i žehlení košilí bude hračkou. 
Speciální límcový držák udrží límeček ve správné poloze a tvaru. 
Pomocí páry lehce vyhladíte každou košili během okamžiku. Držák 
můžete využít i pro bezpečné odkládání napařovače, pokud s ním 
zrovna nepracujete. 
 
 

 
Ochranný kryt na jemné tkaniny 
Napařovač je vybaven ochranným krytem, díky kterému velice 
šetrně vyhladíte i ty nejjemnější tkaniny, aniž by došlo k jejich 
poškození. 
 
 

 

Technické parametry: 
2 provozní režimy – žehlení/napařování 
Přehledný ovládací panel a světelné kontrolky 
3 úrovně nastavení parního výkonu dle typu tkaniny 
Režim spánku 
Polohovatelné žehlicí prkno 
Rotační napařovací/žehlicí hlava 
Ochranný kryt pro velmi jemné tkaniny 
Límcový držák 
Odstraňuje až 99,9 % bakterií 
Efektivně odstraní záhyby z oblečení 
Teleskopické tyče 
Připraveno k použití: 45 s 
Parní výkon: 50 g/min 
Provozní doba: až 60 min. 
Objem nádržky na vodu: 2 000 ml 
Příkon: 2 280 W 
Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz 
Délka přívodního kabelu: 180 cm 
Rozměry: 38,5 x 32 x 157 cm 
Hmotnost: 7 000 g 
Materiál: kombinovaný 
Barva: černá/měděná 

 

 


