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Charakteristiky produktu
Světová novinka 3D žehlicí
plocha BackGlide
Patentovaná nahoru zahnutá
žehlicí plocha umožňuje 360°
kluznost přes všechny látky
i překážky – dokonce i dozadu.
Už nikdy se nezaseknete na
knoflících či u kapes.

Perfektně a rychle vyhlazuje
záhyby. Dokonce i dozadu.
Dokonalý systém FastClean
Vyvinuto pro optimalizaci
postupu odvápňování: nyní s 4x
rychlejším* systémem
odvápnění pro ověřenou
dlouhodobou životnost**.
* V porovnání s parním generátorem
Braun IS 5056.
** Interní laboratorní test.

iCare funkce
Snadné nastavení pro žehlení
všech druhů látek. Bez
třídění prádla.
ECO funkce
Přednastavená teplota pro
perfektní výsledky při žehlení
citlivých látek (hedvábí, bavlna
a syntetika). Navíc vám ušetří
více než 30 % energie.
* Ve srovnání s funkcí iCare.

Turbo funkce
Ideální pro odstranění i těch
nejodolnějších záhybů na
těžkých textiliích, jako je ložní
prádlo nebo džíny. Odstraňuje
až 99,9% bakterií * ze všech
žehlitelných tkanin.
* Nezávislý laboratorní test.

Vysoký parní tlak a extra
vysoký parní ráz pro
optimální výkon
Vyšší tlak napomáhá páře
dokonale proniknout dovnitř
tkaniny, aby bylo žehlení ultra
snadné.

Technická data
Model

IS 7156
Pro Lock Removable
12870010

Typ
Barva modelu

Černá/ stříbrná

Vynikající parní výstup
Mohutný výstup páry činí
z parního generátoru
pomocníka, díky kterému se
snadno a rychle zbavíte všech
záhybů na oblečení

Barva nádržky

Uhlově šedá

Barevné tóny

Fialová

50% úspora času
Testováno v rámci internách
laboratorních testů. Ve
srovnání se žehličkou TexStyle
5.

Dostupné funkce

Bezpečné „odpočívání“
žehličky
Díky technologii iCare může
žehlička zůstat bez dozoru
aniž by došlo ke spálení
oděvu
Bezpečnostní automatické
vypnutí
Po 10 minutách bez stisknutí
tlačítka páry se generátor
automaticky vypne.
Nejlehčí žehlička Braun
Dokonalé lehká se skvělou
ergonomií. Nově je navíc na
rukojeti prémiová pryžová
povrchová úprava, která
zaručuje maximální pohodlí
při žehlení.
Extra velká vyjímatelná
nádržka
Snadno se plní, přenáší
i uschovává. Méně odbíhání
od žehlení, díky kterému
máte vyžehleno rychleji.
EasyLock systém
Snadné uzamčení žehličky pro
bezpečnou manipulaci
a uložení.

EAN

8021098280251

SKU

0128781634

Technologie Silent
Žehlicí plocha

Výkon

Eco, iCare, Turbo

Eloxal 3D Plus

2.400 W

Trvalý výstup páry
Tlak/ parní ráz
Přesná špička
Nádržka na vodu

125 g/min
7.5 bar / 500g/min

2 l (vyjímatelná)

Bezpečnostní Auto-off



Systém uzamknutí



Průběžné doplňování
vody
Dokonalý FastClean
systém
Délka přívodního kabelu



1.8 m

Délka kabelu žehličky

1.73 m



Uskladnění kabelu



Vhodné pro
kohoutkovou vodu
Velikost (wbez žehličky)


ca. 40x22x23 cm

Velikost (se žehličkou)

ca. 40x28x23 cm

Váha

ca. 4.9 kg
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