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Obsługa 
jednym dotknięciem

Wystarczy wcisnąć jeden przycisk i ... gotowe! Golarka jest 
dziecinnie prosta w użyciu, a wysoka wydajność wbudowanego 
silnika w połączeniu z 3 ostrzami ze stali nierdzewnej zapewnia 
szybką i sprawną pracę.



Łatwe 
ładowanie

Aby naładować akumulator wbudowany 
w golarkę Evorei Kashmir, wystarczy podłączyć 
ją do zasilania z użyciem przewodu USB 
dołączonego w zestawie. W pełni naładowane 
urządzenie pozwoli na godzinę pracy.



Odpowiednia
dla różnych tekstyliów

Evorei Kashmir jest stworzona z myślą o wszechstronnym 
i funkcjonalnym użyciu. Golarka bez problemu poradzi sobie 
ze swetrami i tkaninami o rożnym splocie, powierzchni i grubości.



Evorei Kashmir odnowi bawełnę, wełnę, poliester i wiele 
delikatniejszych tkanin. Najwaniejszym elementem golarki              
są noże tnące oraz siateczka, którą przesuwasz po powierzchni 
ubrania. Siateczka Kashmir ma szeroką średnicę - aż 46 mm, oraz 
oczka o różnych rozmiarach, dzięki czemu usuwanie zmechaceń 
jest efektywniejsze.

Wydajna głowica



Evorei Kashmir łatwo mieści się w dłoni, a duża 
powierzchnia tnąca zapewnia szybkie i wygodne 
użytkowanie.

Wygodna
w użytkowaniu



Kompaktowy 
pojemnik
Evorei Kashmir została wyposażona 
w praktyczny pojemnik na resztki tkanin 
po strzyżeniu. Wystarczy lekko odkręcić 
pokrywę, aby ją otworzyć i opróżnić. 



Nasz produkt ma wbudowane trzy ostrza ze stali nierdzewnej, które zapewniają precyzyjne 
czyszczenie i usuwanie warstwy zużytej tkaniny, tak by Twoje ubrania wyglądały jak nowe!

Trzy ostrza
ze stali nierdzewnej



Design
Urządzenie zostało zaprojektowane nie tylko 
z myślą o funkcjonalności, ale także o atrakcyjnym 
wyglądzie. Golarka świetnie prezentuje się 
w damskiej torebce, można ją łatwo pomylić 
z eleganckim flakonem perfum.



Prezent
Jaki powinien być idealny prezent? Przede 
wszystkim ładny i funkcjonalny. W tą ideę 
świetnie wpisuje się Evorei Kashmir, Twoi bliscy               
z pewnością docenią taki prezent.



Nowoczesna
Urządzenie na miarę XXI wieku! 

Standardowe golarki do ubrań są nijakie. 
Kashmir zrywa z tym stereotypem, 

dostarczając urządzenie, którego się nie 
powstydzisz. Koniec ze zmechaconymi 

ubraniami. Czas na Kashmir!



Poręczna i mobilna
Golarka Evorei Kashmir jest mała i poręczna, 
dzięki czemu możesz ją schować do prawie 
każdej torebki i zabrać ze sobą. Dodatkowo
zestaw zawiera woreczek, który ułatwia 
przechowywanie produktu.



Na każdą okazję
Elegancka golarka do tkanin Evorei Kashmir         
z jednakową skutecznością usunie zmechacenia 
ze swetra, jak i wyjściowego garnituru, a także       
z delikatniejszych tkanin - satyny i... kaszmiru!



Golarka do ubrań
Kashmir

Baterie:                                        

Czas pracy:                                                        

Sygnalizator ładowania LED         

Przycisk ON/OFF                         

Automatyczne wyłączanie przy otwartym pojemniku 

Duży pojemnik na ścięte kawałki tkanin

Moc:

Kolor: 

Waga:

Wymiary:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN:

2x 600mAh Ni-Mh 

50 min.  

TAK 

TAK

TAK

TAK

2 W 

Złoty/różowy 

170 g 

88x88x81,5 mm

5902479672274

8509809000

110x110x110 mm

170 g

EVO-DOM-GL001


