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Ångstrykjärn

TDA3024210
TDA3024210

Stryk med det bästa av två världar - frihet
& säkerhet! Tack vare den unika styksulan
och SensoreSecure den nya generationens
automatiska avstängning.
● 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.

● MultiDirectional CeraniumGlissée stryksula, för lätt och
skrynkelfri strykning i alla riktningar.

● Ångpuff 150 g/min
● 3AntiCalc: De tre reningsfunktionerna self-clean, calc'n clean

och integrerat anti-calc system.

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  150 x 121 x 290
Dimensions of the master case (mm) :  380
Pallmått i cm (H x B xD) :  205 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  4
Antal per pall :  180
Units per layer :  36
Nettovikt (kg) :  1,5
Bruttovikt (kg) :  1,7
EAN kod :  4242002864341
Max anslutningseffekt (W) :  2400
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  200,0
Elkontakt :  jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :  CE, ROSTEST, VDE
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Stryk med det bästa av två världar - frihet
& säkerhet! Tack vare den unika styksulan
och SensoreSecure den nya generationens
automatiska avstängning.

Huvudfunktioner

- Effekt: 2400 W max.

- Ångpuff 150 g/min

- Konstant ånga: 40 g/min.

- Advanced steam system: Optimal ångdistribution tack vare en
ny design på stryksulan

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

- MultiDirectional CeraniumGlissée stryksula, för lätt och
skrynkelfri strykning i alla riktningar.

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

- QuickFilling: stor öppning för enklare påfylling/tömning

- Extra lång textilsladd (2 m) med rörlig infästning, clip och
sladdförvaring

- Stor genomskinlig vattentank (320 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

- Justerbar ångmängd

- Steglös temperaturinställning

- LED kontrollampa

Tillbehör

- Extra tillbehör: Avkalkningslösning TDZ1101


