Ångstation, med kompakt ånggenerator
Gräsgrön / Vit
TDI902431E
TDI902431E

Den minskar inte strykningen, men sparar
energi och erbjuder en mängd säkerhetsoch praktiska funktioner.
●

●

●

●

●

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.
MotorSteam: den motordrivna ångan hjälper till att gå djupare
in i tyget
Eco: Upp till 25% energibesparing och 35% vattenbesparing
i-Temp Avancerat: optimal kombination av temperatur och
ånga - du kan stryka alla tyger snabbt och säkert
AntiShine: extra skydd för mörka och värmekänsliga tyger

Tekniska data
Färg :
Sekundärfärg :
Nettovikt (kg) :
Antal per förpackningsenhet :
Standardmängd per pall :
Mått på förpackningen (cm) :
Bruttovikt inkl. förpackning (kg) :
Bruttovikt pall (kg) :
Spänning (V) :
Säkerhetsmärkning :
Frekvens (Hz) :
Anslutningskabelns längd :
Elkontakt :

vit
gras green
2,1
2
162
22 x 28 x 35
4,78
409,68
220-240
CE, ROSTEST, VDE
50/60
250,0
jordad stickkontakt

Medföljande tillbehör
1 x Stor påfyllningsﬂaska
1 x Avkalkningsmedel

42420 278213
Extra tillbehör
TDZ1750 : Förvaringssula
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- Sprayfunktion
- Droppstopp
Tillbehör

Den minskar inte strykningen, men sparar
energi och erbjuder en mängd säkerhets- och
praktiska funktioner.

Huvudfunktioner

- Eﬀekt: 2400 W max.
- CeraniumGlissée stryksula med ångkanaler och 3 zone design
för optimal ångfördelning och glid

- Ångpuﬀ: 200 g/min
- Konstant ånga: 45 g/min.
- Konstant vertikalånga 45 g/min. för att fräscha upp kläderna
Säkerhet

- Auto-shut-oﬀ säkerhetssystem
- SensorSecure: den nya generationens automatiska

avstängning. En sensor i handtaget känner av när strykjärnet
greppas, när handtaget släpps aktiveras den automatiska
avstängningen omedelbart.

- SensorSteam: sensorstyrd automatisk avstängning och
motorgenererad konstant ånga.

Funktioner

- AntiShine program: speciellt skydd för mörka och ömtåliga
material

- i-Temp-Funktion: den perfekta temperaturen och ångan för alla
strykbara material

- MotorSteam: den motordrivna ångan hjälper till att gå djupare
in i tyget

- Displayen TempOk visar när strykjärnet har uppnått önskad
temperatur

- SteamOnDemand: ångan genereras så länge du håller in
ångknappen i handtaget

- Ångkontroll med "SET" knappen: 3 inställningar - eco / max /
ånga av

- 4AntiCalc: "self clean", "calc'n clean", integrerat "anti calc
system" och rengöringsvätska för intensiv avkalkning

- "eco"-ånga: upp till 25% energibesparing och 35%
vattenbesparing i jämförelse med den maximala
ångfunktionen

- Ergonomisk design: Praktisk ThumbRest, stora ergonomiskt
utformade reglage

- Stor genomskinlig vattentank (400 ml)
- Lång textil sladd på 2.5 m
- QuickFill: större öppning för påfyllning, med lock för snabb
påfyllning

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