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Technické parametry

Model IS2058BK

Aprobační typ 12810000

Barva těla Černá

Barva nádrže Šedá

Doplňková barva Červená

EAN 8021098280527

SKU 0128801015

Dostupné programy iCare, Eco

Technologie Silent ⚫

Žehlicí plocha EloxalPlus

Výkon 2200 W

Kontinuální pára 125 g/min

Tlak / parní ráz 5 bar / 400g/min

Přesná špička Ne

Nádrž na vodu 1,3 l (fixní)

Bezpečnostní vypnutí ⚫

Zámek žehličky ⚫

Průběžné doplnění vody ⚫

Filtr proti vodnímu 

kameni

⚫

Délka napájecího 

kabelu

1,8 m

Délka parního kabelu 1,6 m

Úložný prostor pro 

kabel

⚫

Vhodné pro 

kohoutkovou vodu

⚫

Velikost (bez žehličky) cca. 23x21x12,5 cm

Velikost (s žehličkou) cca. 23x21x35 cm

Váha cca. 2,6 kg

CareStyle Compact

IS 2058 BK

Date of issue: 03-07-20 © 2020 De'Longhi Braun Household GmbH

Šetří až 50 % času a místa*
* Šetří 50 % času (interní 
laboratorní testy v porovnání 
s napařovací žehličkou Braun 
TS 5) a šetří 50 % místa 
(V porovnání s parním 
generátorem Braun CS 7, IS 
7056).

Vysoký parní tlak a parní 
ráz pro optimální výkon
Vyšší tlak umožní jemné 
páře naplno prostoupit 
tkaninou oblečení a tím 
zajistí velice snadné 
žehlení.

2x rychlejší žehlení s 
technologií DoubleSteam Vysoký parní výstup

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

Vertikální napařování
Pro rychlé osvěžení 
oděvů.

EloxalPlus
Nejkluznější žehlicí plocha od 
Braunu. Dokonce i při žehlení 
směrem dozadu.

Šetrné k látce
Šetrné a jemné ke 
každému typu látky. V 
každém režimu, tak aby 
nedošlo ke spálení či 
jiného poškození oděvu.

iCare technologie
Jednoduché nastavení 
správné teploty pro všechny 
typy látek. Chytrá 
technologie iCare chrání vaše 
oblečení šetrnou teplotou. 
Pro rychlejší a snazší žehlení.

Digitalní AntiDrip
Digitální iCare 
technologie kontroluje 
teplotu tak, aby 
nedocházelo k 
odkapávání vody během 
žehlení.

Eco režim pro jemné látky
Ušetřete více než 60 % 
energie* bez obětování 
skvělého výsledku.
* V porovnání s nejvyšším 
nastavením.

Bezpečnostní Auto Off
Funkce bezpečného 
vypnutí žehličky se 
aktivuje po 10 minutách 
nepoužívání. 

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

Filtr proti vodnímu 
kameni
Pro až 5x delší živonost
žehličky.*
* V porovnání s 
CareStyle Compact bez 
výměny filtru.
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KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Parní generátor, barva: černá/ šedá/červená, 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 2200 W, parní výkon 125 g/min, parní ráz 

400 g/min, parní tlak 5 barů, fixní 1,3l nádrž na vodu, odvápňovací kazety proti vodnímu 

kameni, automatické vypnutí, uzamykatelný systém pro bezpečné přenášení, prostor na 

uložení kabelu, pohodlná rukojeť žehličky, váha: 2,6 kg.


