
Quick & Easy Ironing

باناسونيك الشرق اوسط وأفريقيا للتسويق م.م.ح

صندوق البريد 17985، دبي إ.ع.م. هاتف: 8007262 971+

انضموا إلينا على
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Temperature setting free

*NI-JWT980 available also in RED
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NI-JWT980 NI-JWT960
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مكواة بالبخار

صنع في اليابان
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بخار مستمر 0-40 جرام/دقیقة*

نظام منع تكون الكلساإلطالق القوي للبخار 140جرام/دقیقة*
اإلطالق القوي للبخار 140جرام/دقیقة*



NI-JW670

• 1850W - 2200W
• Anti-Drip • Vertical Steam
• Jet of Steam
• Anti-Calc • Spray Mist
• Soleplate Ceramic Coating
• 200cc Water Capacity

• القدرة بالواط ١٨٥٠- ٢٢٠٠ واط
• مانعة للتقط
  • بخار عمودي

• تيار من البخار
• ميزة منع تكّون القشور الكلسية • وظيفة بخاخ 

• قاعدة مطلية بالس
اميك
 • سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

 

Electric Iron المكواة الكهربائية

NI-JW650

• 1850W - 2200W
• Anti-Drip
• Anti-Calc
• Spray Mist
• Soleplate Titanium Coating
• 200cc Water Capacity

• القدرة بالواط ١٨٥٠- ٢٢٠٠ واط

• مانعة للتقط

• ميزة منع تكّون القشور الكلسية
• وظيفة بخاخ 

• قاعدة مطلية بالتيتانيوم 
• سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

NI-JW660

• 1850W - 2200W
• Anti-Drip • Vertical Steam
• Jet of Steam
• Anti-Calc • Spray Mist
• Soleplate Titanium Coating
• 200cc Water Capacity

• القدرة بالواط ١٨٥٠- ٢٢٠٠ واط
• مانعة للتقط
 • بخار عمودي

• تيار من البخار
• ميزة منع تكّون القشور الكلسية

• وظيفة بخاخ • قاعدة مطلية بالتيتانيوم 
• سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب 

المكواة الكهربائية

NI-JW950

• 360° Dual Tip Soleplate
• 2400W
• Vertical/Jet Steam
• Alumite Coating
• 3-way Cleaning
• Auto Shut-off

• لوح � ثنا� الطرف ٣٦٠ درجة
• ٢٤٠٠ واط

• بخار عمودي / نفاث
• ط¡ء من ا�لومايت

• تنظيف ث¡¦ ا¥تجاه
• إيقاف تشغيل تلقا�

NI-JW900

• 360° Dual Tip Soleplate
• 2400W
• Vertical/Jet Steam
• Ceramic Coating
• 3-way Cleaning

• لوح � ثنا� الطرف ٣٦٠ درجة
• ٢٤٠٠ واط

• بخار عمودي / نفاث
• ط¡ء س
اميك

• تنظيف ث¡¦ ا¥تجاه
 

Electric Iron
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Steam from the 29 vents along the U-Shape groove is spread all over the 
soleplate, increasing the steaming rate by 25%* higher than ever before. 
With an even distribution of steam, the fabric can be softened and the 
wrinkles can be ironed out. A fabulous finish is guaranteed.

Smooth ironing with rounded edge
The unique shape of the soleplate prevents fabric from gathering, so 
ironing is easy and fun!

Quick ironing with longer soleplate 
The soleplate is 5%* longer, allowing you to finish your ironing faster*

*When compared to other conventional corded Panasonic irons. Research by Panasonic Corporation.

Fabulous finish, thanks to 25%
more steam coverage
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NI-E510T

Panasonic Steam Iron 
More powerful steam for quicker, better finish. 
Unique U-shaped soleplate for easier reverse ironing.

Glides through every
crease with ease.

سهولة وانسيابية
أثناء الكي.

مكواة البخار من باناسونيك
كوي فعال بالبخار �داء أسرع ونتائج أفضل.
قاعدة على شكل-U، لكي أسهل في االتجاه المعاكس.
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NI-E510 NI-E410 NI-P300T NI-P250T

• 1950 – 2320W
• Titanium Coating Soleplate
• Steam Circulation Groove
• Jet of Steam
• Spray
• 200cc Water Capacity
• Auto Anti-Calc System
• Vertical shot

• القدرة بالواط ١٩٥٠ – ٢٣٢٠ واط
• قاعدة مطلية بالتيتانيوم

• عمل �طي لدوران البخار
QÉîÑdG øe QÉ«J •

• وظيفة بخاخ
• سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

• نظام تلقا� مانع لتكون الكلس
• اط�ق بخار عمودي

• 1800 – 2150W
• Titanium Coating Soleplate
• Steam Circulation Groove
• Jet of Steam
• Spray
• 200cc Water Capacity
• Auto Anti-Calc System

• القدرة بالواط ١٨٥٠ – ٢١٥٠ واط
• قاعدة مطلية بالتيتانيوم

• عمل �طي لدوران البخار
QÉîÑdG øe QÉ«J •

• وظيفة بخاخ
• سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

• نظام تلقا� مانع لتكون الكلس

• 1500 – 1780W
• Titanium Coating Soleplate
• Drain Type Cleaning System
• Spray
• 200cc Water Capacity
• Auto Anti-Calc System

• القدرة بالواط ١٥٠٠ – ١٧٨٠ واط
• قاعدة مطلية بالتيتانيوم

• نظام التنظيف الجاف
• وظيفة بخاخ

• سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب
• نظام تلقا� مانع لتكون الكلس

• 1300W – 1550W
• Titanium Coating Soleplate
• Steam Circulation Groove
• 200cc Water Capacity
• Spray
• Auto Anti-Calc System

• القدرة بالواط ١٣٠٠ – ١٥٥٠ واط
• قاعدة مطلية بالتيتانيوم

• عمل �طي لدوران البخار
• سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

• بخاخ
• نظام تلقا� مانع لتكون الكلس

Electric Iron المكواة الكهربائية

Hip-up Design
Easy-to-see viewpoint.

Hip-up ¢Sƒ≤dG πµ°T òNCÉj º«ª°üJ

 âfÉc GPEG kÉ°Uƒ°üN ádƒ¡°ùH IGƒµŸG ácôM ájDhôH íª°ùj

.¢ùcÉ©ŸG √ÉŒ’ÉH πª©J

Easy to Use

Round Ride Soleplate
The Round Ride Soleplate allows you to iron a garment

without getting stuck.  

ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S

Easy-to-see
ájDhôdG ádƒ¡°S

…ôFGO πµ°ûH ∑ôëàJ IóYÉb

.¿Éµe …CG ‘ ≥∏©J ¿CG ¿hO ÜƒK …CG …ƒc ≈∏Y ∑óYÉ°ùJ IóYÉ≤dG √òg

Spray360 Degree Rotating Cord

áLQO 360 ∞à∏j πÑM PGPQ

Easy to Grip Easy to Refill
É¡∏ªM ádƒ¡°S É¡àÄÑ©J IOÉYEG ádƒ¡°S

Other Features

Prevents the clogging of steam vents. 

(NI-E510)

Extra burst of steam where needed.

(NI-E510)

Jet of Steam Self-Cleaning QÉîÑdG åØæH »JGòdG ∞«¶æàdG Anti-Calcium á«°ù∏µdG Qƒ°û≤dG ¿ƒµàd á©fÉe

Cleans the iron steam vents.

iôNCG äGõ«‡

Vertical Steam QÉîÑ∏d ájOƒª©dG òaÉæŸG

.√ójôJ …òdG ™°VƒŸG ≈∏Y kIô°TÉÑe QÉîÑdG ¬«LƒàH íª°ùJ .É¡JÉ«M ójóªàd IGƒµŸG QÉîH äÉëàa ∞«¶æJ .QÉîÑdG äÉëàa ≈∏Y á«°ù∏µdG Qƒ°û≤dG Ö q°SôJ ™æ“
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NI-22AWTXJ NI-22AW

• 1000W
• Heavy Weight
• Non-stick Coated Soleplate
• Big Fabric Guide
• Temperature Setting Dial
• Thermostatic Pilot Lamp

• ١٠٠٠ واط 
• وزن ثقيل 

• قاعدة مطلية غ� �صقة
• دليل موّسع لطريقة ¥ّ مختلف أنواع 

   ا©قمشة
 • قرص »عداد الحرارة

̄موستات • مؤ± ضو� لل
• 1000W
• Heavy Weight
• Non-stick Coated Soleplate
• Big Fabric Guide
• Temperature Setting Dial
• Thermostatic Pilot Lamp 

• ١٠٠٠ واط • وزن ثقيل
• قاعدة مطلية غ� �صقة

• دليل موّسع لطريقة ¥ّ مختلف 
   أنواع ا©قمشة

• قرص »عداد الحرارة 
̄موستات • مؤ± ضو� لل

Electric Iron المكواة الكهربائية Electric Iron المكواة الكهربائية

NI-317T

• 1000W

• Light Weight

• Non-Stick Coated Soleplate

• Thermostatic Pilot Lamp

• Button Slit

• Swivel Cord

• ١٠٠٠ واط
• وزن خفيف

• قاعدة مطلية غ� �صقة
̄موستات • مؤ± ضو� لل

• شق ل´زرار
• سلك ذو وصلة دوارة

NI-100DX

• 1000W
• Non-Stick Coated Soleplate
• Mid Weight
• Thermostatic Pilot Lamp
• Temperature Setting Dial 
• Button Slit

• ١٠٠٠ واط
• قاعدة مطلية غ� �صقة

• وزن متوسط
̄موستات • مؤ± ضو� لل

• قرص »عداد الحرارة
• شق ل´زرار

NI-313

• 1000W

• Stainless Metallic Design

• V-Shape Handle for Easy 

  Sleeve Ironing

• Non-Stick Coated Soleplate

• Grip with Thumb’s Rest

• Swivel Cord

• ١٠٠٠ واط
• تصميم معد« مقاوم للصدأ

• مقبض ع¿ شكل V للسهولة ¼ 
¥ّ ا©كÁم

• قاعدة مطلية غ� �صقة
• مقبض م�ئم لÃبهام

• سلك ذو وصلة دوارة

NI-313
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مكواة المالبس البخارية

NI-GSD071 NI-GSD051

Garment Steamer مكواة المالبس البخارية

NI-GSE050

• 1800W
• High temperature steam
• 2 stages steam adjustment 
• Steam Adjuster at the head
• Auto anti-calc system
• Hose length: 1.2m
• Water tank capacity: 2L
• Hanger

• 1600W
• High temperature steam
• 2 stages steam adjustment 
• Steam Adjuster at the head
• Auto anti-calc system
• Hose length: 1.2m
• Water tank capacity: 2L

• القدرة ١٨٠٠ وات
• ضغط بخار مرتفع الحرارة

• مرحلتان لتعديل ضغط البخار
• مفتاح تعديل ضغط البخار مدمج ¼ الجزء العلوي

• نظام آÌ Íنع ترسب ملح الكالسيوم وتراكمه 
• طول الخرطوم: ١٫٢ م¯
• سعة خزان اÌياه: ٢ ل¯

• ُخطّاف للتعليق
 

• القدرة ١٦٠٠ وات
• ضغط بخار مرتفع الحرارة

• مرحلتان لتعديل ضغط البخار
• مفتاح تعديل ضغط البخار مدمج ¼ الجزء العلوي

• نظام آÌ Íنع ترسب ملح الكالسيوم وتراكمه 
• طول الخرطوم: ١٫٢ م¯
• سعة خزان اÌياه: ٢ ل¯

• ١٣٨٠ – ١٥٠٠ واط
• بخار ذو درجة حرارة عالية
• ٣ مستويات لضبط البخار 
(تشمل وظيفة الÖ الجاف)

• نظام تلقا� مانع لتكون الكلس
• طول الفوهة ١٫٤م

• طول كبل الطاق ١٫٥م

• ١٣٨٠ – ١٥٠٠ واط
• بخار ذو درجة حرارة عالية
• ٤ مستويات لضبط البخار 
(تشمل وظيفة الÖ الجاف)

• نظام تلقا� مانع لتكون الكلس
• طول الفوهة ١,٤م

• طول كبل الطاق ١,٥م

NI-GSE040

Garment Steamer

• 1380 - 1500 W

• High temperature steam 

• 4 Levels Steam Adjustment

(including the dry mode).

• Auto Anti-Calc System

• Hose length 1.4m

• Cord length 1.5m

• 1380 - 1500 W

• High temperature steam 

• 3 Levels Steam Adjustment

(including the dry mode).

• Auto Anti-Calc System

• Hose length 1.4m

• Cord length 1.5m
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