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IS 2056

Technická data

Model IS 2056BK

Typ 12810000

Barva těla Černá

Barva nádrže Fialová

Další barva Fialová

EAN 8021098280442

SKU 0128801014

Funkce iCare, Eco

Silent technologie ⚫

Žehlící plocha EloxalPlus

Výkon 2 200 W

Trvalý přísun 125 g/min

Tlak/parní ráz 5 bar / 400g/min

Přesná špička no

Nádržka na vodu 1,3 l (fixní)

Funkce auto-off ⚫

Bezpečnostní uzamčení ⚫

Průběžné doplnění vody ⚫

Odvápňovací kazeta ⚫

Délka parní hadice 1,8 m

Délka parní hadice 1,6 m

Uskladnění kabelů ⚫

Vhodné pro 

kohoutkovou vodu

⚫

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

Velikost (se žehličkou) ca. 23x21x35 cm

Váha ca. 2,6 kg

Steam generator ironParní generátor

www.braunhousehold.cz

Produktová specifikace

iCare technologie
Snadné nastavení pro 
všechny druhy látek. Bez 
nutnosti třídění oblečení dle 
materiálu.

Eco funkce
Určeno pro perfektní výsledky 
při žehlení i těch nejcitlivějších 
materiálů jakými jsou samet, 
bavlna a syntetické materiály. 
Navíc v rámci režimu Eco se 
ušetří až 60 % energie. 
* Ve srovnání s nejvyšším 
nastavením

Nejlepší kluznost. Dokonce i dozadu.

2x rychlejší žehlení díky 
technologii DoubleSteam.

Ušetří 50 % času a prostoru*
* Ušetří 50 % času (interní 
testování, ve srovnání z 
Braun žehličkou TS 5) a 50 % 
prostoru (ve srovnání s 
parním generátorem IS 7056.

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

Perfektní parní výstup
Vysoký parní výstup zajišťuje 
snadný a efektivní způsob , 
jak se rychle zbavit 
pomačkání. 

Vysoký parní tlak a extra 
parní ráz pro optimální 
výsledky
Vysoký tlak pomáhá 
proniknutí páry skrz tkaninu. 
Díky tomu je žehlení velmi 
snadné. 

Bezpečné na oděvech
Bezpečné a šetrné ke všem 
tkaninách, bez ohledu na 
nastavení. Bez obavy ze 
spálení nebo poškození 
oděvů.

Digitální AntiDrip
Digitální iCare technologie 
kontroluje teplotu, aby 
nedocházelo k odkapávání 
vody ze žehlicí plochy.

Vertikální žehlení pro rychlou 
obnovu svěžesti oblečení

Odvápňovací kazeta
Pro až 5x delší životnost 
žehličky.*
* Ve srovnání CareStyle
Compact bez pravidelné 
výměny odvápňovací kazety.

Bezpečné automatické 
vypnutí 
Žehlička se automaticky 
vypne po 10 minutách 
nečinnosti. Pro maximální 
bezpečnost.

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



www.braunhousehold.com

Date of issue: 27-May-20

© 2016  De'Longhi Braun Household GmbH

IS 2056

Technická data

Model IS 2056BK

Typ 12810000

Barva těla Black

Barva nádrže Velvet purple

Další barva Velvet purple

EAN 8021098280442

SKU 0128801014

Funkce iCare, Eco

Silent technologie ⚫

Žehlící plocha EloxalPlus

Výkon 2.200 W

Trvalý přísun 125 g/min

Tlak/parní ráz 5 bar / 400g/min

Přesná špička no

Nádržka na vodu 1,3 l (fixed)

Funkce auto-off ⚫

Bezpečnostní uzamčení ⚫

Průběžné doplnění vody ⚫

Odvápňovací kazeta ⚫

Délka parní hadice 1,8 m

Délka parní hadice 1,6 m

Uskladnění kabelů ⚫

Vhodné pro 

kohoutkovou vodu

⚫

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

Velikost (se žehličkou) ca. 23x21x35 cm

Váha ca. 2,6 kg

Steam generator ironParní generátor

www.braunhousehold.cz

Produktová specifikace

iCare technologie
Snadné nastavení pro 
všechny druhy látek. Bez 
nutnosti třídění oblečení dle 
materiálu.

Eco funkce
Určeno pro perfektní výsledky 
při žehlení i těch nejcitlivějších 
materiálů jakými jsou samet, 
bavlna a syntetické materiály. 
Navíc v rámci režimu Eco se 
ušetří až 60 % energie. 
* Ve srovnání s nejvyšším 
nastavením

Nejlepší kluznost. Dokonce i dozadu.

2x rychlejší žehlení díky 
technologii DoubleSteam.

Ušetří 50 % času a prostoru*
* Ušetří 50 % času (interní 
testování, ve srovnání z 
Braun žehličkou TS 5) a 50 % 
prostoru (ve srovnání s 
parním generátorem IS 7056.

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

Perfektní parní výstup
Vysoký parní výstup zajišťuje 
snadný a efektivní způsob , 
jak se rychle zbavit 
pomačkání. 

Vysoký parní tlak a extra 
parní ráz pro optimální 
výsledky
Vysoký tlak pomáhá 
proniknutí páry skrz tkaninu. 
Díky tomu je žehlení velmi 
snadné. 

Bezpečné na oděvech
Bezpečné a šetrné ke všem 
tkaninách, bez ohledu na 
nastavení. Bez obavy ze 
spálení nebo poškození 
oděvů.

Digitální AntiDrip
Digitální iCare technologie 
kontroluje teplotu, aby 
nedocházelo k odkapávání 
vody ze žehlicí plochy.

Vertikální žehlení pro rychlou 
obnovu svěžesti oblečení

Odvápňovací kazeta
Pro až 5x delší životnost 
žehličky.*
* Ve srovnání CareStyle
Compact bez pravidelné 
výměny odvápňovací kazety.

Bezpečné automatické 
vypnutí 
Žehlička se automaticky 
vypne po 10 minutách 
nečinnosti. Pro maximální 
bezpečnost.

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

KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Parní generátor, barva: bílá/ zelená, 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.


