EDB6150 Fabric Care
Säker
Ett strykjärn som formgetts för att skydda dig - även
när du inte tänker på det. En 3-vägsfunktion stänger
automatiskt av strykjärnet när det inte används efter 8
minuter när det står upp och efter 30 sekunder när det
står på sidan eller på stryksulan. En varningslampa

Stadig och bekväm
Strykbord kan ibland vara ostabila. Den stora
gummifoten gör att 4SafetyTMPrecision står stadigt på
alla ytor. Den lättpåfyllda, extra stora genomskinliga
vattentanken (350 ml) gör att du kan stryka längre
utan att behöva fylla på vatten - vilket gör strykningen

Exakt
Spetsen i rostfritt stål garanterar varje gång en exakt
och säker strykning. Nå kragspetsen, under knappar
eller stryk runt ett tryck. Strykningen är ännu lättare
med den här specialtillverkade precisionsspetsen.

Fler produktfördelar :
• Effektiv

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Finsprayfunktion
•Självrengöring
•Antidroppfunktion
•Lätt att fylla på utan att det läcker
•2400 W
•Vertikal ångfunktion
•Sprayfunktion
•Antikalkfunktion.
•Inställbar ångnivå
•Steglös temperaturinställning
•Dubbelt spänningssystem för bekväm
resa.
•Indikeringslampa

• Höjd, mm : 148
•Bredd, mm : 277
•Djup, mm : 128.5
•Accentfärg : Rosé Gold
•Ångpuff, g/min : 180
•Ångkapacitet, g/min : 0-40
•Stryksula, behandling : RESILIUM™
•Stryksula, material : N/A
•Självrengörande : Ja
•Ångkontroll, anti-dropp : Ja
•Säkerhetslampa : Ja
•Tid till maxtemp, s : 53
•Temperatur, max : 220
•Temperaturreglering, typ : Termostat
•Temperaturinställning : Steglös
•Sladdlängd, (ca) m : 3
•Vattentank volym, l : 0.35
•Effekt, W : 2400
•Vikt, utan sladd, kg : 1.21
•Produktnummer (PNC) : 910 280 263
•EAN-kod : 7332543417339
•Färg : White

EDB6150 strykjärn ger
dig maximal säkerhet
och precision när du
stryker. Dess breda
utbud av
säkerhetsfunktioner,
som ett extra stort
gummistativ för stabil
placering och en 3-vägs
automatisk
avstängningsfunktion,
skyddar både dig och
dina kläder.
Precisionsspetsen ser till
att få ut varenda
skrynkla från dina
favoritplagg.

