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IS 7155

Especificações Técnicas

Modelo IS 7155 

Pro Lock Removable

Cor do corpo Branco com acabamentos 

em prateado

Cor do depósito Branco cremoso

Cor do acabamentos Roxo

EAN 8021098280244

SKU 0128781633

Programas definidos Eco, iCare, Turbo

Silent Technology 

Base Eloxal 3D Plus

Potência 2.400 W

Vapor constante 125 g/min

Pressão/Jato de vapor 7.5 bar / 500g/min

Ponta de precisão 

Depósito de água 2 l (removível)

Desliga-se automaticamente 

Sistema EasyLock 

Enchimento contínuo 

Sistema de limpeza FastClean 

Comprimento do cabo de 

alimentação

1.8 m

Comprimento do cabo do ferro 

(duplo)

1.73 m

Armazenamento do cabo 

Adequado para água da 

torneira



Tamanho (sem ferro) ca. 40x22x23 cm

Tamanho (com ferro) ca. 40x28x23 cm

Peso ca. 4.9 kg

Detalhes do Produto

Engoma suave e rapidamente, 
em todas as direções.

Excelente emissão de vapor
Um ferro com caldeira com 
grande desempenho na 
emissão de vapor é a solução 
mais fácil e poderosa para 
manter as suas roupas 
engomadas. Mais vapor 
significa uma eliminação mais 
rápida dos vincos - de todos.

A primeira base 3D do mundo
A base foi desenhada com uma 
curva única que garante 360º de 
agilidade passando em todas as 
direções e por cima de qualquer 
tecido ou obstáculo. Não fica 
preso em bolsos e botões.

Sistema inovador FastClean
Desenvolvido para otimizar o 
processo de descalcificação: 
agora com um sistema de 
descalcificação 4x mais rápido* 
para uma vida útil 
comprovada**. 
*Comparado com Braun IS 5056. 

**Teste de laboratório interno.

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

Elevada pressão de vapor e 
jato de vapor extra
O desempenho ótimo e a 
maior pressão contribuem para 
que o vapor entre 
completamente nos tecidos, 
tornando a engomagem mais 
fácil.

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

Depósito de água removível 
com grande capacidade
Menos interrupções para 
encher o depósito, o que lhe 
permite uma engomagem 
mais rápida.

Ferro com caldeira

Sistema de bloqueio Easy lock
Sistema inovador que permite 
guardar e transportar o ferro 
em segurança. 

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

Função ECO
Quando precisar de menos vapor 
para passar roupas de seda, lãs ou 
sintéticos ative o botão ECO. 
Consegue economizar mais de 
30% de energia sem comprometer 
os resultados. *Comparado com o 

modo Normal

O ferro mais leve da Braun
Ferro leve,  perfeito para a sua 
comodidade. Possui um 
acabamento em borracha 
premium na pega para maior 
conforto durante a 
engomagem.

Poupança de 50% do tempo
De acordo com testes 
realizados em laboratórios 
internos, em comparação 
com os ferros a vapor Braun
TexStyle 5.. 

Modo Turbo
Ideal para remover os vincos 
mais difíceis em tecidos mais 
resistentes, como o linho ou a 
ganga. Também remove até 
99,9% as bactérias* de todos os 
tecidos engomáveis. 
*Teste de laboratório independente
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