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TexStyle 7 Pro

SI 7088 GY

Steam Iron

Eloxovaná 3D žehlicí 

plocha

Patentová nahoru 

zaoblená 3D plocha pro 

360° kluznost všemi 

směry a přes všechny 

překážky – dokonce 

i dozadu. Žádné 

zasekávání na 

knoflících, kapsách nebo 

záhybech..

3 výkonné parní zóny

Tři vysoce parní zóny 

přináší vysoký parní 

výkon a skvělé výsledky. 

Variabilní nastavení páry 

až 50 g/min v Turbo 

módu a parní ráz 

až 230 g/min umožní 

snadno zvládnout i 

nejobtížnější záhyby.

Model SI 7088 GY

Typ 12770002

Barva Zemitá šedá

EAN 8021098270368

SKU 0127403003

Výkon 2.800 W

Žehlicí plocha Eloxal 3D

Nastavení teploty Thermostat

Bezpečné odložení na 

oděvech

⚫

Variabilní pára Až 50 g/min (ve 

funkci turbo)

Parní ráz 230 g/min

Přesná špička ⚫

Automatické vypnutí ⚫

Samočištění and Anti-calc ⚫

Anti-drip systém ⚫

Kapacita nádržky na vodu 300 ml

Vhodná pro vodu z kohoutku ⚫

Snadné plnění vodou ⚫

Kropení ⚫

Odměrka vody ⚫

Délka kabelu 2,5 m

Rozměry (HxŠxV) ca. 30x15x13 cm

Váha ca. 1,59 kg

Automatické

vypnutí

Po 8 minutách ve 

vertikální pozici nebo 

po 30 sekundách 

v horizontální pozici 

pro bezpečné žehlení 

a úsporu energie.

Anti-drip

Vylepšený systém 

proti odkapávání 

zajišťuje, že žádná 

voda neuniká ze 

žehlicí plochy, a to 

ani při žehlení při 

nízké teplotě. 

Snadné plnění

Nové charakteristiky 

TexStyle 7 Pro 

nabízí větší otvor 

vodní nádržky 

a ergonomický tvar 

víčka, díky kterým je 

doplňování rychlejší 

a snazší.

Přesná špička

Přesná trojúhelníková 

zóna ve špičce 

žehličky umožňuje 

snadné odstranění i 

těch nejtěžších 

záhybů z těžko 

dostupných míst, jako 

jsou límce a švy.

Samočištění

Zaručuje dlouhotrvající 

parní výkon. Jednoduše 

otočte regulátor páry na 

0 a pohybujte přístrojem 

tam a zpět nad dřezem. 

Pro rychlé a pohodlné 

čištění. Více viz manuál.

Vysoký výkon

Výkon 2800 W pro 

dokonalé vyžehlení 

všech druhů látek.

Napařovací žehlička
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KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Napařovací žehlička, barva: bílá/ šedá, žehlicí plocha EloxalPlus s přesnou špičkou,

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

zóny, příkon 2800 W, parní ráz 230 g/min, variabilní pára až 50 g/min, 300ml nádrž na 

vodu, velké víčko pro snadné doplnění vody přímo z kohoutku, samočištění AntiCalc, 

technologie AntiDrip proti odkapávání vody, automatické vypnutí, kropení, délka kabelu 

2,5 m.


