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Technická specifikace
Model IS 2144 BK

Aprobační typ 12820000

Barva těla Černá

Barva nádrže Fialová

Další barva Fialová

EAN 8021098280619

SKU 0128804003

Dostupné režimy iCare/Eco/Turbo

Silent technologie ⚫

Žehlící plocha EloxalPlus

Výkon 2400 W

Trvalý parní výstup 125 g/min

Tlak/ parní ráz 6 bar / 460g/min

Přesná špička Ne

Nádrž na vodu 1,5 l (fixní)

Funkce auto-off ⚫

Bezpečnostní 

uzamčení

⚫

Průběžné doplnění

vody

⚫

EasyCalcClean ⚫

Délka napájecího

kabelu

1,8 m

Délka parní hadice 1,7 m

Uskladnění kabelu ⚫

Vhodné pro 

kohoutkovou vodu

⚫

Rukojeť SoftGrip

Velikost (bez 

žehličky)

23x21x12,5cm

Velikost (s 

žehličkou)

23x21x35cm

Váha (žehličky) 1,15kg

Váha(žehlička + 

základna)

2,45kg

CareStyle Compact
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Bezpečné na oděvech
Bezpečné a šetrné ke 
všem tkaninách, bez 
ohledu na nastavení. Bez 
obavy ze spálení nebo 
poškození oděvů.

Digitální AntiDrip
Digitální iCare
technologie kontroluje 
teplotu, aby nedocházelo 
k odkapávání vody ze 
žehlicí plochy.

Vertikální žehlení
Pro rychlou obnovu 
svěžesti oblečení.

2x rychlejší žehlení 
díky technologii 
DoubleSteam.

Ušetří až 50% času a místa*
* Ušetří až 50% času (interní 
testování, ve srovnání s Braun 
žehličkou TS 5) a 50% prostoru 
(ve srovnání s parním 
generátorem IS 7056).

Světově první  3D žehlicí 
plocha FreeGlide
Už žádné zadrhávání o 
knoflíky a kapsy.

Technologie Silent
Navrženo tak, aby 
zkušenost se žehlením 
byla, co nejpříjemnější.

Eco režim
Pro jemné látky.

Turbo režim
Pro náročné tkaniny.

iCare technologie
Snadné nastavení pro 
všechny druhy látek. Bez 
nutnosti třídění oblečení 
dle materiálu.

EloxalPlus
Nejlepší kluznost. 
Dokonce i dozadu.

1.5L nádrž na vodu
Pro více než hodinu 
žehlení bez přerušení

Ušetří až 48% energie
V režimu Eco v porovnání 
s režimem Turbo.

Easy CalcClean kontrolka
Chrání parní generátor a 
prodloužuje jeho životnost.

Vlastnosti
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KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Parní generátor, barva: fialová/ černá, kompaktní design, iCare technologie se 

správnou teplotou pro všechny druhy látek, režim ECO pro jemné tkaniny a úsporu 

energie, žehlicí plocha EloxalPlus unikátní nahoru zahnutá žehlicí plocha 3D 

FreeGlide pro žehlení všemi směry, příkon 2400 W, parní výkon 125 g/min, parní 

ráz 460 g/min, parní tlak 6 barů, fixní 1,5l nádrž na vodu, odvápňovací systém Easy

CalcClean, automatické vypnutí, uzamykatelný systém pro bezpečné přenášení, 

prostor na uložení kabelu, pohodlná rukojeť žehličky, váha: 2,45 kg.
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