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• EFFEKTIV: pumptryck på 5 bar och kontinuerligt ångutsläpp på 110 g/min för snabba resultat

• SLÄTT RESULTAT: kraftiga ångstötar på 260 g/min som får bukt med de mest envisa skrynklorna

• FLEXIBELT: vattenbehållaren rymmer 1,4 liter, så du kan stryka länge utan att fylla på vatten

• ECO MODE: ekoinställning som minskar energiförbrukningen utan att strykresultatet försämras

• MÅNGFUNKTIONELL: kan användas till både horisontell och vertikal strykning

• ANTIKALK: Calc Clear-teknik som underlättar underhållet, ger lång livslängd och upprätthåller prestandan under lång tid

• KOMPAKT: kompakt modell som tar upp en yta mindre än ett A4-ark och därmed är lätt att förvara

Ta strykningen till en ny nivå med Tefals ångstation Express Essential. 
Att stryka kläder kan vara tidskrävande, men med Express Essential får du undan klädhögen på kortare tid. 
Tack vare det höga trycket tränger ångan snabbt in i tyget och slätar ut fibrerna så att resultatet blir slätt 
och processen går fortare. Med ett pumptryck på 5 bar och ett kontinuerligt ångutsläpp på 110 g/min går 
strykningen undan, och de kraftiga ångstötarna på 260 g/min slätar ut även de mest envisa veck. 
Ångstationen har även ett antal smarta funktioner som underlättar användningen, bl.a. Calc Clear-tekniken 
som säkerställer en hög ångeffekt under lång tid och stryksulan Xpress Glide som glider jämnt och lätt på 
alla typer av tyger. 
Med ångstationen Express Essential når du fantastiska resultat på ett enkelt sätt.

• SNABB UPPVÄRMNING: värms upp på endast 2 minuter, vilket innebär att du snabbt kommer igång med strykningen


