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Naparovacia žehlička

TDA703021A tmavo modrá / ľadovo modrá
TDA703021A

Množstvo skvelých vlastností - bez lesklých
miest na pohľad. Kombinuje bezpečnosť a
pohodlnosť s výkonom 3000W.
● SensorSecure: žehlička sa automaticky vypne, keď sa pustí a

automaticky znovu rýchlo zahrieva, keď sa uchopí.
● AntiShine: osobitná ochrana pre tmavé a na teplo citlivé

textílie.
● i-Temp: jedno nastavenie teploty pre
● i-Temp: jedno nastavenie teploty pre
● všetky žehliteľné tkaniny. Jednoduché, rýchle
●

● a bezpečné.
● Parný ráz: 200g.
● Možné odvápnenie pomocou TDZ1101.

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  156 x 120 x 311
Dimensions of the master case (mm) :  385 x 280 x 350
rozmery palety :  205 x 80 x 120
množstvo obalu na kartón :  4
počet spotrebičov na palete :  180
Units per layer :  45
Hmotnosť netto (kg) :  1,9
hmotnosť brutto (kg) :  2,1
EAN :  4242002765273
max. elektrický príkon (W) :  3200
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
Dĺžka prívodného kábla (cm) :  250,0
typ zástrčky :  Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty :  CE, VDE
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Zvláštne príslušenstvo
TDZ1101 : Čistiací roztok pre naparovacie žehličky
TDZ1550 : Ochranná plocha pre žehliace stanice
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TDA703021A tmavo modrá / ľadovo modrá
TDA703021A

Množstvo skvelých vlastností - bez lesklých
miest na pohľad. Kombinuje bezpečnosť a
pohodlnosť s výkonom 3000W.

Kľúčové vlastnosti:

- príkon: 3000 W

- AntiShine program: zvláštna ochrana na tmavé a citlivé textílie

- i-Temp: jedno nastavenie teploty pre všetka druhy textílií -
jednoduché, rýchle a bezpečené

- SensorSecure: automatické vypnutie - vďaka senzoru
umiestnenému v držadle sa žehlička automaticky vypne pokiaľ
nie je používaná, a začne sa znovu zahrievať pri opätovnom
použití

- žehliaca plocha s emailovými glazúrovanými parnými kanálikmi
a 3-fázovým dizajnom - optimálna distribúcia pary a kĺzavosť

- advanced steam system: skvelá distribúcia pary vďaka novému
tvaru a usporiadaniu parných kanálikov.

Funkcie:

- konštantná para: 50 g/min.

- parný ráz 200 g

- vertikálne konštantná para: 50 g/min pre osvieženie odevu

- 5-stupňové

- plynulá regulácia teploty otočným regulátorom

Výbava:

- 3AntiCalc: trojnásobná čistiaca funkcia vďaka self-clean, calc'n
clean a integrovanému systému anti-calc

- Ukazovateľ TempOK signalizuje počas fázy nahrievania alebo
ochladzovania, keď je dosiahnutá požadovaná teplota

- funkcia Drip-stop - zastavenie kvapkania

- Ergonomický design: pohodlné držanie a veľké tlačidlá pre
maximálny komfort pri žehlení

- quickFill: veľký otvor pre doplnenie vody s uzáverom pre
rýchle a jednoduché plnenie / vylievanie vody

- extra dlhý textilný kábel (2.5 m) s klipom kábla a možnosťou
navinutia

- veľký transparentný zásobník na vodu (380 ml) jednoducho a
rýchlo plniteľný

- nerezová špička so špeciálnou drážkou na gombíky

- funkcia sprej

Príslušenstvo:

- plniaci pohárik

- Zvláštne príslušenstvo: textilná ochrana žehliacej plochy

- zvláštne príslušenstvo: textilná ochrana žehliacej plochy
TDZ1101

- Zvláštne príslušenstvo: odvápňovací roztok TDZ1101


