FOCUS EXCEL
Napařovací žehlička Rowenta Focus Excel DW5220F1
DW5220F1

Super rychlé žehlení a dokonalé výsledky
ŽEHLENÍ SE ŠPIČKOVÝMI VÝSLEDKY
Nová žehlicí plocha Microsteam 400 HD poskytuje tu nejlepší distribuci
páry na trhu*, a tím umožňuje dosahovat při žehlení rychlých a špičkových
výsledků. Špička žehličky zajistí přístup i do těžko přístupných oblastí, jako
jsou například úzké lemy, švy a límce. Průsvitné okénko nádržky na vodu
umožňuje snadné a přesné doplnění požadované hladiny.

Žehlička Rowenta Focus Excel v sobě snoubí vysoce přesný design a jedinečnou distribuci páry, a díky tomu
dokonale obstojí i při tom nejnáročnějším žehlení. Tato vysoce účinná napařovací žehlička je osazena novou
žehlicí plochou Microsteam 400 HD, takže teď při žehlení objevíte tu nejlepší distribuci páry na trhu.* Jedinečná
účinnost, přesnost a speciální špička, která umožňuje dokonalé žehlení zmačkané látky a záhybů i na obtížně
dostupných místech, jako jsou úzké lemy, švy a límce. Ve výbavě nechybí ani průsvitné okénko nádržky na vodu
pro přesné doplňování vody nebo inteligentní nastavení pro pohodlnější žehlení. Rowenta Focus Excel garantuje
výjimečný žehlicí výkon díky dokonalé kombinaci účinnosti a přesnosti.
* Srovnání se žehlicími plochami 10 nejprodávanějších parních žehliček podle GFK (2015 - Evropa, 22 zemí)

VÝHODY PRODUKTU
VYSOKÁ VÝKONNOST
Variabilní výstup páry až 45 g/min. pro skvělé odstranění všech záhybů a výkonný parní ráz 180
g/min. pro dokonalé vyhlazení odolných záhybů, a to i na suchých nebo silných látkách. Dle
potřeby s pomocí funkce kropení. Výkon 2 700 W slouží k rychlému zahřátí.

SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ VODY
Průsvitné okénko nádržky na vodu zajišťuje přehled o hladině vody

DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝKONNOST
Vysoce kvalitní žehlicí plocha z nerezové oceli zajišťuje dlouhou životnost a vysokou kluznost.
Integrovaná funkce odvápňování brání usazování vodního kamene v žehličce. Nastavení na
odvápňování dlouhodobě zachovává výstup páry a kvalitní výsledky žehlení.

ÚSPORA ENERGIE
Ekologický režim šetří až 20 % energie oproti spotřebě nastavení s maximální produkcí páry.
Tento napařovací výkon vyhovuje všem běžným druhům oděvů.

ŽÁDNÉ SKVRNY OD VODY
Funkce Anti-Drip předchází vzniku skvrn od vody na látce, a to i během žehlení při nízké teplotě.

ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ
Laserová povrchová úprava žehlicí plochy zaručuje odolnost proti poškrábání a mimořádný
dlouhodobý výkon.

POHODLNÉ ŽEHLENÍ
Zdokonalená ergonomie a moderní design přinášejí rukojeť s vysoce komfortním úchopem.

SNADNÉ VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ
Napařování jemných látek a velkých kusů oděvů usnadňuje funkce vertikálního napařování,
která je ideální pro žehlení záhybů na oblecích a dalších věcech, které se zavěšují. Poslouží i při
vyžehlení závěsů.

* Srovnání se žehlicími plochami 10 nejprodávanějších parních žehliček podle GFK (2015 - Evropa, 22 zemí)

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Obal

VLASTNOSTI PRODUKTU
PARNÍ A SILOVÝ VÝKON
Příkon

2700 W

Průběžný výstup páry

45 g/min

[Steam boost]

180 g

Svislé napařování

ANO

Kropení

ANO

Nastavení páry a teploty

Ruční nastavení

VÝKON ŽEHLICÍ PLOCHY
Technologie žehlicí plochy

Patentovaná žehlicí deska Microsteam 400 HD Laser® s více než
400 napařovacími otvory

Kluznost žehlicí plochy

*****

Odolnost žehlicí plochy/ochrana proti oděrům

*****

Přesná špička

ANO

Průběžný rozptyl páry

Vršek, bok a střed

POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Pohodlná rukojeť

Ano

Objem zásobníku na vodu

300 ml

[Water tank capacity (oz)]

10.14 oz

Anti drip systém - proti odkapávání

Ano

Eco režim

Ano

Délka napájecího kabelu

1,9 m

OPATŘENÍ PROTI VÁPENATÝM USAZENINÁM
Funkce Anti scale proti usazeninám

Integrovaná ochrana proti usazeninám Anti-Scale a její nastavení

OSTATNÍ VLASTNOSTI
Barvy

Višeň a bílá

[tech.char.country.origin]

Germany

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1110031158

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 4210101953020
EAN UC :

4

32

3

96

C20 :
C40 :
HQ4 :

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
292.53 x 148.68 x 157.49 (mm)
1.44 (kg)

Zabalený produkt
320 x 145 x 180 (MM)
1,924 (KG)

Standardní balík
390 x 300 x 330 (MM)
7,696 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 160 (MM)
184,704 (KG)
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