
NGS366
مملس مالبس بخاري رقمي
DIGITAL GARMENT STEAMER

• Micro computer control
• With display
• Five positions for various textiles
• Automatic cut off with alarm
• Extendable aluminium hook
• Anti-slip wheel
• Water tank capacity: 2.7 litre
• Power: 1800W

تحكم بوحدة إلكترونية  •
شاشة  •

خمسة أوضاع لمختلف األنسجة  •
توقف آلي مع إنذار  •

عامود من األلمنيوم قابل للتمديد  •
عجلة ضد اإلنزالق  •

سعة خزان الماء: 2.7 ليتر  •
الطاقة: 1800 واط  •



PRODUCT
CATALOGUE97

NGS566
مملس مالبس بخاري
GARMENT STEAMER

• Automatic cut-off when empty with alarm
• Coagulation proof hook design for brush
• Extendable aluminium hook
• Water wash valve
• Automatic water supply leakage proof valve
• Anti-slip foot wheel
• Water tank capacity: 1.8 litre
• Power: 1600W

توقف آلي عندما تكون فارغة بإنذار  •
عامود مانع لإلنسداد للفرشاة  •

عامود من األلمنيوم قابل للتمديد  •
صمام للغسيل بالماء  •

صمام آلي للتزود بالماء مانع للتسرب  •
عجلة ضد اإلنزالق  •

سعة خزان الماء: 1.8 ليتر  •
الطاقة: 1600 واط  •

NGS566A
مملس مالبس بخاري
GARMENT STEAMER

• 2.0 Litre capacity
• 50 min. steam generation at max gear
• 2 steam levels
• Overheat protection
• Power: 1800W

سعة 2.0 لتر   •
إنتاج بخار لـ 50 دقيقة عند أقصى إعدادات للتروس  •

مستويان للبخار  •
حماية من ارتفاع الحرارة المفرط  •

الطاقة: 1800 واط  •

GARMENT STEAMERS



NGS366Q
مملس مالبس بخاري رقمي
DIGITAL GARMENT STEAMER

• 1.5 Litre capacity
• Digital control
• 6 steam levels
• Overheat protection
• Power: 1500W

سعة 1.5 لتر   •
تذويب ثلج حسب الوقت والوزن  •

6 مستويات البخار  •
حماية من ارتفاع الحرارة المفرط  •

الطاقة: 1500 واط  •

1500

NGS666Q
مملس مالبس بخاري
GARMENT STEAMER

• 1.5 Litre capacity
• 35 seconds fast heat up time
• 2 steam levels
• Overheat protection
• Power: 1500-1785W

سعة 1.5 لتر   •
تسخين سريع خالل 35 ثانية  •

مستويان للبخار  •
حماية من ارتفاع الحرارة المفرط  •

الطاقة: 1785-1500 واط  •

1500 -
1785

GARMENT STEAMERS



PRODUCT
CATALOGUE99

NSP3660DS
 ماكينة بخار رقمية للكي بالضغط بمقاس 36 بوصة مع حامل
36” DIGITAL STEAM PRESS

• Powerful bursts of steam at the touch of a button
• 100 Pounds of pressure
• Pressing surface (36 x 10in.)
• 8 Times larger than regular irons
• Micro computer controlled system
• Big size
• Power: 1880W

دفعات قوية من البخار بلمسة زر واحدة  •
100 رطل من الضغط   •

سطح ضاغط )36 × 10 بوصة(.  •
أكبر بـ 8 مرات من المكواة العادية  •

نظام تحكم حاسوبي مصغر   •
حجم كبير  •

الطاقة: 1880 واط  •

NSPS14 STAND AVAILABLE SEPERATELY

NSP3260DS
ماكينة بخار رقمية للكي بالضغط بمقاس 32 بوصة مع حامل
32” DIGITAL STEAM PRESS

• Powerful bursts of steam at the touch of a button
• 100 Pounds of pressure
• Pressing surface (32 x 10in.)
• 8 Times larger than regular irons
• Micro computer controlled system
• Big size
• Power: 1800W

دفعات قوية من البخار بلمسة زر واحدة  •
100 رطل من الضغط   •

سطح ضاغط )32 × 10 بوصة(.  •
أكبر بـ 8 مرات من المكواة العادية  •

نظام تحكم حاسوبي مصغر   •
حجم كبير  •

الطاقة: 1800 واط  •

NSPS14 STAND AVAILABLE SEPERATELY

STEAM PRESS


