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IS 2055

Especificações Técnicas
Modelo IS 2055BK
Cor do corpo Preto
Cor do depósito Azul
Cor do destaque Azul
EAN 8021098280329
SKU 0128801007
Programas definidos iCare, Eco
Tecnologia silenciosa ●
Base EloxalPlus
Potência 2.200 W
Vapor constante 125 g/min
Pressão/Jato de vapor  5 bar / 400g/min
Ponta de precisão no
Depósito de água 1,3 l (fixed)
Desligar automático ●
Sistema EasyLock ●
Enchimento contínuo ●
Filtro anti-calcário ●
Comprimento do cabo de 
alimentação

1,8 m

Comprimento do cabo do 
ferro (duplo)

 1,6 m

Armazenamento do cabo ●
Adequado para água da 
torneira

●

Dimensão (sem ferro) ca. 23x21x12,5 cm
Tamanho (com ferro) ca. 23x21x35 cm
Peso ca. 2,6 kg

Detalhes do Produto

Sistema de Engomar
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Permite economizar 50% do 
tempo e do espaço*
* Permite poupar 50% do 
tempo  despendido (de acordo 
com estudo realizado em 
laboratório interno no qual foi 
comparado com o ferro a vapor 
Braun TexStyle 5) e 50% do 
espaço na arrumação (em 
comparação com o ferro com 
caldeira Braun IS7056).

Engoma duas vezes mais 
rápido graças à tecnologia 
de duplo vapor.

A primeira base bidirecional 
3D FreeGlide do mundo.
Botões e bolsos já não 
obstáculos.

Sistema iCare
Temperatura segura para 
engomar todos os tecidos. 
Não é necessária nenhuma 
configuração prévia.

Função ECO
Ajuste automático da 
temperatura para resultados 
perfeitos em tecidos delicados 
(seda, lã e sintéticos). Para além 
disso permite-lhe economizar 
60% de energia* (*em 
comparação com o modo 
normal).

Elevada pressão de vapor e 
jato de vapor extra para 
uma ótima performance
A elevada pressão ajuda a 
que o vapor entre 
completamente nos tecidos, 
tornando a engomagem 
mais fácil.

Excelente emissão de vapor
Este sistema de engomar 
com grande desempenho na 
emissão de vapor é a solução 
mais fácil e poderosa para 
manter as suas roupas 
engomadas e sem vincos.

Permite a aplicação de vapor 
vertical,  para uma 
engomagem rápida

Roupa em segurança
Seguro e delicado em todos os 
tecidos, independentemente 
da configuração do ferro, para 
evitar queimaduras ou danos 
ao engomar.

Sistema anti-gota digital
A tecnologia digital iCare 
controla a temperatura de 
forma a evitar perdas de 
água durante a engomagem.

Desliga-se automaticamente
Após 10 minutos de 
inatividade, o ferro 
desligar-se-á 
automaticamente para maior 
segurança e poupança de 
energia.

Filtro anti-calcário
Para umas vida útil 5 vezes 
maior (*comparando com o 
mesmo modelo, mas sem 
mudar o filtro) 

Tecnologia silenciosa
Concebido para transformar 
a experiência de engomagem 
em algo ainda mais 
agradável e relaxante.


