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IS 5155BK

Model IS 5155 

Pro Lock Removable 

dark

Typ 12830010

Barva Černá

Barva nádržky Tmavá šedá

Barva detailů Tmavá fialová

EAN 8021098280282

SKU 0128792603

Nastavení teploty iCare, Eco 

Žehlicí plocha EloxalPlus

Výkon 2.400 W

Trvalý výstup páry 125 g/min

Parní tlak/ parní ráz 7,5 bar / 480g/min

Přesná špička ⚫

Nádržka na vodu 2 l (Vyjímatelná)

Bezpečnostní automatické 

vypnutí
⚫

AntiDrip funkce ⚫

Uzamykatelný systém ⚫

Průběžné doplňování vody ⚫

CalcClean systém ⚫

Délka přívodního kabelu 1,8 m

Délka kabelu žehličky 1,6 m

Uskladnění kabelu ⚫

Vhodná pro vodu z 

kohoutku
⚫

Rozměry (bez žehličky) ca. 41x22,5x23 cm

Rozměry (s žehličkou) ca. 41x27x23 cm

Váha ca. 4.3 kg

Steam generator ironParní generátor

www.braunhousehold.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRODUKTOVÉ VLASTNOSTI

iCare technologie
Inteligentní režim iCare 
chrání oděvy nastavením té
SPRÁVNÉ teploty pro
všechny druhy látek -
inteligentní ochrana oděvu.

Nejkluznější žehlicí plocha. I dozadu.

První 3D FreeGlide žehlicí plocha 
na světě
Unikátní žehlicí plocha se
zaoblenými hranami poskytuje
360°skluznost na všech 
materiálech a umožnuje 
překonávat všechny překážky, a to 
i při pohybu zpět. Knoflíky ani 
kapsy vás už nikdy nezastaví.

Vysoce účinný výdej páry
Díky silnému výdeji páry 
zvládne výkonný parní 
generátor snadno udržet 
všechno oblečení hladké a 
bez záhybu.

Odvápňování Ultimate 
FastClean
Braun představuje rychlejší
a jednodušší způsob 
odvápňování. *
* V porovnání s Braun 
CareStyle5, IS 5056

Eco režim
Pro citlivé látky si vyberte
režim Eco. Ušetríte více než
30% energie bez
kompromisu na dokonalých
výsledcích.
* Ve srovnání s nejvyšším 
nastavením

Bezpečnosti automatické
vypnutí
Funkce boiler sleepmode
vypne parní generátor 
automaticky po 10ti 
minutách, kdy přestanete
parní generátor používat.

Vysoký tlak páry a extra parní
ráz pro optimální výkon.
Vysoký tlak pomáhá, aby pára
pronikla tkaninou naskrz, 
žehlení je tak velmi snadné. 
Díky dodatečnému parnímu 
rázu se během okamžiku 
vyhladí i nejodolnější
záhyby.

Bezpečná pro všechny oděvy
Bezpečná a citlivá pro 
všechny typy látek při 
jakémkoliv nastavení,
aby nedošlo při žehlení k 
případnému spálení či 
poničení.

Extra velká vyjímatelná
nádržka na vodu
Snadné naplnění, přenášení
a uskladnění. Díky méně
častému doplňování vody je
žehlení daleko rychlejší.

50% úspora času
Testování vniterní laboratoři,
srovnání napařovací žehličky
Braun TexStyle5 a modelu
Braun CareStyle7.

Nejlehčí žehlička Braun
Díky perfektní ergonomii 
pomůže tato lehká žehlička 
vyžehlit záhyby a pomačkání
bez námahy. Je také 
vybavena prémiovou měkkou 
rukojetí pro maximální 
pohodlí a snadné použití.

Ergonomický  design
Ergonomický design byl 
vyvinut tak tak aby každé vaše 
žehlení bylo to 
nejpohodlnější. Rukojeť je 
měkká pro maximální pohodlí 
a snadné použití.
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Technical data

Model IS 5155 

Pro Lock Removable 

dark

Approbation type 12830010

Body colour Black

Tank colour Charcoal grey

Accent colour Royal Purple

EAN 8021098280282

SKU 0128792603

Programs available iCare, Eco 

Soleplate EloxalPlus

Power 2.400 W

Constant steam 125 g/min

Pressure/Steam shot 7.5 bar / 480g/min

Steam tip ⚫

Water tank 2 l (removable)

Boiler sleep mode ⚫

Digital Anti Drip ⚫

Lock system ⚫

Continuous refill ⚫

Ultimate FastClean

system

⚫

Power cord length 1,8 m

Double cord length 1,6 m

Cord storage ⚫

Suitable for tap water ⚫

Size (without iron) ca. 41x22,5x23 cm

Size (with iron) ca. 41x27x23 cm

Weight ca. 4.3 kg

Product highlights

Steam generator iron

The world’s first 3D 
BackGlide soleplate
The patented upward curving 
soleplate guarantees carefree
gliding over any fabric and any 
obstacle – even backwards. 
Never again will you get stuck 
on buttons and pockets. 

Boiler Sleep Mode
After 10 minutes of non-use, 
the temperature of the boiler 
goes down which reduces the 
energy consumption.

Safe on garment
Safe and gentle on all fabrics, 
regardless of the setting , to 
avoid any burn or damage 
while ironing.

Extra large removable tank 
Easy to refill, transport and 
store. Fewer interruptions for 
refilling, which makes ironing 
faster. 

50% less time consuming
According to internal 
laboratory tests, compared to 
Braun TexStyle 5 steam iron. 

Ultimate FastClean system
Developed to ensure faster and 
easier descaling procedure: 4x 
faster compared to Braun 
IS3922. It also ensures a long 
lifetime.

Braun’s lightest iron
Perfect lightweight for great 
ergonomics. Additionally, it 
features a premium rubber 
finishing on the handle for 
supreme comfort while 
ironing.

iCare mode
Easy setting for all fabrics
Smart iCare mode protects 
your clothes with a safe 
temperature. Faster, easier 
ironing

Eco mode – for delicate 
fabrics
Choose Eco temperature 
mode for delicate fabrics. 
Save more than 35% energy* 
without compromising on 
great results.
*compared to the highest setting.

Best gliding soleplate. Even backwards. 

Ergonomic design
To ensure the most pleasant 
ironing experience,  the iron 
handle has a soft touch and 
texture finishing and the 
water tank is equipped with a 
comfortable and textured 
handle for better ergonomics.

Excellent steam rate
Heavy steam output makes  
the steam generator iron a 
more powerful and easy way 
to keep all of your garments 
wrinkle-free.

High steam pressure and 
extra steam shot for optimum
performance
Higher pressure helps the fine 
steam completely permeate 
the fabric, so that ironing is 
ultra-easy. 

KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Parní generátor, barva: bílá/ fialová, 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, nejlehčí žehlička Braun, příkon 2400 W, parní výkon 125 g/min, parní ráz 480 

g/min, parní tlak 7,5 barů, velká vyjímatelná 2l nádrž na vodu, snadné odvápnění 

FastClean signalizované kontrolkou na základně, automatické vypnutí, prostor na 

uložení kabelu, pohodlná rukojeť žehličky, váha: 4,3 kg.

Parní generátor
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