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Vlastnosti
Technická specifikace

Model SI 5088 BK

Aprobační typ 12750007

Barva Černá

EAN 8021098000392

SKU 0127406005

Výkon 2 800 W

Design žehlící plochy 3D FreeGlide

Povrch žehlící plochy EloxalPlus

Variabilní pára 0-50 g/min

Parní ráz (Při vertikálním 

i horizontálním použití)

220 g/min

Automatické vypnutí ⚫

AntiDrip ⚫

Samočištění ⚫

Objem nádržky na vodu 300 ml

Vhodné pro 

kohoutkovou vodu

⚫

Kropení ⚫

Zatahovací kabel ⚫

Napájecí kabel 2 m

Rozměry (h x š x v) cca. 30x14x14 cm

Váha cca. 1,4 kg

TexStyle 5

SI 5088 BK

Skvělý výkon

Ideální kombinace 

výkonu 2800W 

a parního výstupu pro 

skvělé výsledky.

Samočištění

Zajistí dlouhodobý  

výkon páry. Snadno 

použitelný systém, díky 

kterému se žehlička 

zbavuje vodního 

kamene. 

AntiDrip

Vylepšený AntiDrip 

systém zabraňuje

odkapávání vody ze 

žehlicí plochy. 

Dokonce i při nízkých 

teplotách.

Vysoký parní výkon

Vysoké parametry 

zajišťují skvělý parní 

výkon a perfektní 

výsledky. Trvalý parní 

výstup až 50 g/min (v 

režimu Turbo) a parní 

ráz až 220 g/min vám 

umožňují se zbavit i 

toho nejhoršího 

pomačkání během pár 

chvil.

Automatické vypnutí

Po 8 minutách ve 

vertikální poloze nebo 

po 30 vteřinách v 

horizontální poloze pro 

maximální bezpečnost 

a úsporu energie. 
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3D FreeGlide

EloxalPlus žehlIcí

plocha

Nejlepší žehlicí 

plocha od značky 

Braun. Hladce klouže 

přes všechny 

překážky, knoflíky, 

zipy a kapsy. 

Dokonce i dozadu.

Snadné plnění 

a velký objem

nádržky na vodu 

300 ml

Pro delší žehlení bez 

přerušení.

Přesná špička

Díky přesné špičce se 

snadno dostanete 

i těžko přístupných 

míst jako jsou límce, 

místa kolem knoflíků.

Úspora energie

Šetří až 65 % 

energie v režimu 

ECO (ve srovnání 

s režimem Turbo).

Ergonomický tvar, 

otevřená rukojeť

Pohodlná rukojeť se 

speciálním 

vzorovaným 

povrchem, která 

umožňuje snadné 

pohodlné uchopení.
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KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Napařovací žehlička, barva: černá, příkon 2800 W, žehlicí plocha EloxalPlus s vysokou 

kluzností, unikátní nahoru zahnutá žehlicí plocha 3D FreeGlide, parní výkon 0-50 g/min, 

parní ráz 220 g/min, Eco režim s úsporou až 65 % energie,300ml nádrž na vodu, 

automatické vypnutí, přesná špička pro žehlení těžko přístupných míst, ergonomická 

otevřená rukojeť, AntiDrip proti odkapávání vody, kropení, samočištění, délka kabelu 2 m


