NDI725N
مكوى جاف
DRY IRON
•
•
•
•
•

Ceramic soleplate
Dry function
Easy regulator to adjust temperature
1.6 mts. power cord
Power: 1200W

• سطح األرضية من السيراميك
• وظيفة تجفيف
• منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
 متر1.6 • سلك كهربائي
 واط1200 :• طاقة

NDI714N / NDI714
مكوى جاف
DRY IRON
•
•
•
•
•
•

Golden teflon coated sole plate
Overheating protection
Interchangeable cord
Adjustable thermostat
Power on indicator
Power: 1200W

• سطح األرضية مطلي بالتفلون المذهب
• حماية من التسخين الزائد
• سلك قابل للتغيير
• القط حرارة قابل للتعديل
• مؤشر ضوئي لوضعية التشغيل
 واط1200 :• طاقة

IRONS

NDI724N / NDI724
مكوى جاف
DRY IRON
•
•
•
•
•
•

Golden teflon coated sole plate • سطح األرضية مطلي بالتفلون المذهب
Overheating protection
• حماية من التسخين الزائد
Interchangeable cord
• سلك قابل للتغيير
Adjustable thermostat
• القط حرارة قابل للتعديل
Power on indicator
• مؤشر ضوئي لوضعية التشغيل
Power: 1200W
 واط1200 :• الطاقة

NDI824N
مكوى جاف
DRY IRON

• Golden teflon coated sole plate
• Overheating protection
• Adjustable thermostat
• Power on indicator
• Power: 1200W

• سطح األرضية مطلي
بالتفلون المذهب
• حماية للتسخين الزائد
• القط حرارة قابل للتعديل
• مؤشر ضوئي لوضعية تشغيل
 واط1200 :• الطاقة
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NSI7911

مكوى بخاري
STEAM IRON
•
•
•
•
•

Travel Iron
Non stick base
Easy foldable handle
Easy to pack
Power: 750W

• مكواة سفر
• قاعدة غير الصقة
• مقبض سهل الثني
• سهلة الشحن
 واط750 :• الطاقة

NSI456C

مكواة بخار السلكية

CORDLESS STEAM IRON
•
•
•
•
•
•

Ceramic soleplate
• سطح األرضية من السيراميك
Adjustable thermostatic control • جهاز تنظيم حرارة قابل للتعديل
Self-cleaning function
• وظيفة تنظيف ذاتي
Dry/spray/steam
 بخار وبخ، • وظيفة تجفيف
Powerful burst of steam
• تدفق قوي للبخار
Power: 2200W
 واط2200 :• الطاقة

IRONS

NSI858A

مكوى بخاري
STEAM IRON
•
•
•
•
•
•

Steam / Dry / Spray iron
Ceramic non stick base
Easy temperature regulator
240ml water tank capacity
Convenient rotating cord
Power: 1600W

بالرذاذ/جافة/• مكواة بالبخار
• قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق
• منظم حراري سهل االستخدام
 مل240 • خزان ماء بسعة
• سلك ملتف مالئم
 واط1600 :• الطاقة

1600

NSI602CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

• Ceramic non stick soleplate
• قاعدة من السيراميك غير قابلة للصق
• Dry/Spray/Steam Iron
 جاف/ بخاخ/• مكواة بخار
• Vertical steam function
• وظيفة إلخراج البخار عموديا
• Anti-Drip function
• وظيفة لعدم التنقيط
• Easy regulator to adjust
• منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
temperature
• سلك كهربائي دائري لسهولة االستخدام
• Revolving power cord for easy use
• وحدة تنظيف ذاتية
• Self cleaning unit
 متر1.8 • سلك كهربائي
• 1.8 mts. power code
 مل250 • خزان ماء كبير بسعة
• Big 250ml water tank
 دقيقة/غ15 • معدل البخار بدرجة القصوى
• Steam rate of maximum 15gms/
/ مل0.4 • دفعة البخار بدرجة القصوى
minute
دفعة
• Steam shot of maximum 0.4ml/ shot
/مل0.4 • دفعة البخاخ بدرجة القصوى
• Spray shot of maximum 0.4ml/ shot
دفعة
• Power: 2000W
 واط2000 :• الطاقة
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NSI602CS1
مكوى بخاري
STEAM IRON

• مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ
• قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق
• مزودة بخاصية منع التنقيط
• خزان ماء بسعة  250مل
• وحدة تنظيف ذاتي
• الطاقة 2000 :واط

• Steam / Dry / Spray iron
• Ceramic non stick base
• Equipped with anti drip
• 250ml water tank capacity
• Self cleaning unit
• Power: 2000W

NSI604CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

• Ceramic non stick soleplate
• قاعدة من السيراميك غير قابلة للصق
• Dry/Spray/Steam Iron
• مكواة بخار /بخاخ /جاف
• Vertical steam function
• وظيفة إلخراج البخار عموديا
• Anti-Drip function
• وظيفة لعدم التنقيط
• Easy regulator to adjust temperature
• منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
• Revolving power cord for easy use
• سلك كهربائي دائري لسهولة االستخدام
• Self cleaning unit
• وحدة تنظيف ذاتية
• 1.8 mts. power code
• سلك كهربائي  1.8متر
• Big 240ml water tank
• خزان ماء كبير بسعة  240مل
• معدل البخار بدرجة القصوى 15غ /دقيقة • Steam rate of maximum 15gms/ minute
• Steam shot of maximum 0.4ml/ shot
• دفعة البخار بدرجة القصوى  0.4مل /دفعة
• Spray shot of maximum 0.4ml/ shot
• دفعة البخاخ بدرجة القصوى 0.4مل /دفعة
• Power: 2000W
• الطاقة 2000 :واط

IRONS

NSI605CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

• Ceramic non stick soleplate
• قاعدة من السيراميك غير قابلة للصق
• Dry/Spray/Steam Iron
 جاف/ بخاخ/• مكواة بخار
• Vertical steam function
• وظيفة إلخراج البخار عموديا
• Anti-Drip function
• وظيفة لعدم التنقيط
• Easy regulator to adjust temperature
• منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
• Revolving power cord for easy use
• سلك كهربائي دائري لسهولة االستخدام
• Self cleaning unit
• وحدة تنظيف ذاتية
• 1.8 mts. power code
 متر1.8 • سلك كهربائي
• Big 240ml water tank
 مل240 • خزان ماء كبير بسعة
• Steam rate of maximum 15gms/ minute  دقيقة/غ15 • معدل البخار بدرجة القصوى
• Steam shot of maximum 0.4ml/ shot
 دفعة/ مل0.4 • دفعة البخار بدرجة القصوى
• Spray shot of maximum 0.4ml/ shot
 دفعة/مل0.4 • دفعة البخاخ بدرجة القصوى
• Power: 2000W
 واط2000 :• الطاقة

NSI701CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

• Steam / Dry / Spray iron
• Ceramic non stick base
• Equipped with anti drip
• 250ml water tank capacity
• with built in resting base
• Power: 2000W

بالرذاذ/جافة/• مكواة بالبخار
• قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق
• مزودة بخاصية منع التنقيط
 مل250 • خزان ماء بسعة
• مع قاعدة مسندية داخلية
 واط2000 :• الطاقة
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NSI702CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

• مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ
• قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق
• مزودة بخاصية منع التنقيط
• خزان ماء بسعة  250مل
• وحدة تنظيف ذاتي
• الطاقة 2000 :واط

• Steam / Dry / Spray iron
• Ceramic non stick base
• Equipped with anti drip
• 250ml water tank capacity
• Self cleaning unit
• Power: 2000W

NSI703CS
مكوى بخاري
STEAM IRON

• مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ
• قاعدة سيراميك مضادة لاللتصاق
• مزودة بخاصية منع التنقيط
• خزان ماء بسعة  250مل
• وحدة تنظيف ذاتي
• الطاقة 2000 :واط

• Steam / Dry / Spray iron
• Ceramic non stick base
• Equipped with anti drip
• 250ml water tank capacity
• Self cleaning unit
• Power: 2000W

IRONS

NSI858B

مكوى بخاري
STEAM IRON

• Steam / Dry / Spray iron
• Non stick sole plate
• Easy temperature regulator
• 1.8mts power cord
• Convenient rotating cord
• Power: 1600W

1600

بالرذاذ/جافة/• مكواة بالبخار
• صفيحة تسخين مضادة لاللتصاق
• منظم حراري سهل االستخدام
 متر1.8 • سلك كهرباء بطول
• سلك ملتف مالئم
 واط1600 :• الطاقة

Non stick
Soleplate

NSI610S

مكوى بخاري
STEAM IRON

• Steam / Dry / Spray iron
• Non stick sole plate
• Easy temperature regulator
• 1.8mts power cord
• Convenient rotating cord
• Power: 1600W

1600

بالرذاذ/جافة/• مكواة بالبخار
• صفيحة تسخين مضادة لاللتصاق
• منظم حراري سهل االستخدام
 متر1.8 • سلك كهرباء بطول
• سلك ملتف مالئم
 واط1600 :• الطاقة

Non stick
Soleplate
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