
 

Vaporizador para
roupas

ActiveTouch

 

1500 W

Função de sucção

Haste ajustável

220 V

 
RI551/25

Renove suas roupas sem esforços
com a função SteamPull

Experimente a praticidade deste vaporizador de roupas compacto com função

especial de sucção na cabeça do vaporizador e remova o amarrotado das roupas

sem esforços.

Função de sucção especial

Esticamento ativo

Melhor solução para desamassar roupas

Menos esforço

Desamarrota em instantes!

Vapor potente e constante

Seguro para qualquer tipo de roupa

Seguro para ser usado em tecidos delicados, como seda

Fácil de usar

Fácil de usar

Gancho para fácil manuseio

Suporte para cabide removível



Vaporizador para roupas RI551/25

Destaques Especificações

Esticamento ativo

A função SteamPull no bocal do vaporizador

estica as roupas para resultados ideais.

Melhor solução para desamassar roupas

A função SteamPull no bocal do vaporizador

aproxima a roupa para melhor penetração do

vapor e melhor remoção dos amarrotados.

Menos esforço

A função SteamPull no bocal do vaporizador

aproxima a roupa do vapor facilitando o

manuseio.

Vapor potente e constante

O bocal exala um vapor potente e constante, o

que permite que as rugas das roupas sejam

retiradas com poucos movimentos.

Fácil de usar

O vaporizador é muito fácil de usar. Seu design

compacto e portátil torna-o fácil de guardar e

de transportar.

Mesmo p/ tecidos delicados como seda

O vaporizador é seguro para ser usado em

qualquer tecido. É uma ótima solução para

tecidos delicados como seda.

Suporte para cabide removível

Suporte de fácil encaixe para pendurar suas

roupas enquanto as vaporiza. Além disso, é

removível para guardar com facilidade.

 

Eliminação de rugas com praticidade e

rapidez

Saída de vapor constante: 35 g/min

Lig/Desl: 1.500 W

Fácil de usar

Capacidade do reservatório de água:

1.000 ml

Encha a qualquer momento

Comprimento do cabo de energia: 2 m

Comprimento da mangueira: 1,4 m

Seguro para todos os tipos de tecido*:

Mesmo

p/ tecidos delicados como seda

Tempo de aquecimento: 1,5 Mín.

Tempo de aquecimento: 90 s

Procedimento de limpeza

Adequado para ser usado com água da

torneira

Especificações técnicas

Voltagem: 220 volt

Dimensões do produto: 35 x 30 x 23 cm

Dimensões da embalagem: 40,5 x 23,5 x

33,2 cm

Peso do produto: 3,04 kg

Acessórios

Suporte de cabeças do vaporizador

Solução removível para pendurar roupas
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