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Ångstrykjärn

TDA1024210
TDA1024210

SensorSecore säkraste sättet att stryka!
Det perfekta järnet för dig som söker ett
bas strykjärn med bra prestanda.
● SensorSecure: sensorn i handtaget gör att strykjärnet stänger

av sig automatisk så fort du släpper handtaget och värms upp
igen på ett ögonblick. Det blir inte mycket säkrare än så.

● PalladiumGlissée stryksula med ångkanaler och 3 zone design
för optimal ångfördelning och glid

● Ångpuff: 140 g
● 3AntiCalc: De tre reningsfunktionerna self-clean, calc'n clean

och integrerat anti-calc system.

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  140 x 280 x 115
Dimensions of the master case (mm) :  355
Pallmått i cm (H x B xD) :  195 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  4
Antal per pall :  240
Units per layer :  48
Nettovikt (kg) :  1,1
Bruttovikt (kg) :  1,3
EAN kod :  4242002865348
Max anslutningseffekt (W) :  2400
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  190,0
Elkontakt :  jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :  CE, VDE
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SensorSecore säkraste sättet att stryka! Det
perfekta järnet för dig som söker ett bas
strykjärn med bra prestanda.

Huvudfunktioner

- Effekt: 2400 W max.

- Ångpuff: 140 g/min

- Extra ånga 35 g/min

- Palladium-glissée stryksula stryksula med ångkanaler och 3
zons design för optimal ångfördelning och glid

Säkerhet

- SensorSecure: sensorn i handtaget gör att strykjärnet stänger
av sig automatisk så fort du släpper handtaget och värms upp
igen på ett ögonblick. Det blir inte mycket säkrare än så.

Funktioner

- 3AntiCalc funktion: trippel rengöringsfunktion med
självrengörning, canc'n clean och inbyggt anti-calc system

- QuickFill: större öppning för påfyllning, med lock för snabb
påfyllning

- Lång textil sladd på 1.9 m

- Stor genomskinlig vattentank (300 ml)

- Ergonomisk design för bekväm strykning: Bekvämt SoftTouch
handtag, praktisk ThumbRest och ergonomiskt utformade
knappar

- Droppstopp

- Vertikalånga

- Slim ironing tip - för enkel strykning vid knappar och sömmar

- Sprayfunktion

- Variabelt inställbar konstant ånga (0/1/2)

- Steglös temperaturinställning

- LED kontrollampa


