
EDB8040 Fabric Care

5SafetyTM

Nu behöver du inte oroa dig för att glömma strykjärnet
på!

Automatisk avstängning på 3 sätt med ljud och
ljus alarm
Om strykjärnet välter eller hamnar på stryksulan
stänger strykjärnet av sig själv efter 30 sekunder.
Nyttjas inte strykjärnet och den står upprätt stängs det
av efter 8 minuter. I samtliga fall blinkar och piper
strykjärnet tills det är avstängt.

Extra stor gummisula så att strykjärnet står
stadigt.
En stor gummisula en ökad stabilitet och minskar
risken att strykjärnet välter.

Fler produktfördelar :
Ergonomiskt gummihandtag för ökad säkerhet•

RESILIUM™ Superiorglide™ Jetski 605 med reptålig stryksula.•

Kraftfull ångpuff 130 g/min•

Produktegenskaper :

Finspray funktion•
Självrengöring•
Automatisk rengörings funktion•
Antidropp funktion•
2400 W•
Vertikal ångfunktion•
Sprayfunktion•
Antikalkfunktion.•
Kraftfull ångpuff (130gr/min)•
3 meter lång sladd med rörelse i 360°•
Steglös temperaturinställning•
Indikeringslampa•
5 SafetyTM: fem säkerhetsfunktioner som
gör din strykning säker.

•

4 aktiva ångzoner som aktiveras manuellt•
En patenterad JetSki-böjning och en
reptålig stryksula med 605 ånghål som
genererar överlägset glid och finaste
fördelning av ånga vid strykning.

•

Teknisk data :

Höjd, mm : 280•
Djup, mm : 142•
Bredd, mm : 127•
Färg : Phantom Black•
Accentfärg : Svart•
Ångpuff, g/min : 130•
Ångkapacitet, g/min : 0-45•
Stryksula, behandling : RESILIUM™•
Stryksula, material : Aluminium•
Självrengörande : Ja•
Ångkontroll, anti-dropp : Ja•
Säkerhetslampa : Ja•
Tid till maxtemp, s : 53•
Temperatur, max : 220•
Temperaturreglering, typ : Termostat•
Temperaturinställning : Ja•
Sladdlängd, meter : 3•
Vattentank volym, l : 0.38•
Effekt, W : 2400•
Vikt, utan sladd, kg : 1.65•
Produktnummer (PNC) : 910 012 057•
EAN-kod : 5999884321767•

Produktbeskrivning :

5Safety strykjärn (2400W) med Jetski
stryksula med 605 ånghål. Strykjärnet har
patenterad gummiyta som gör den stabil.
3x säkerhetsfunktion med RESILIUM
stryksula för din säkerhet. Dessutom har
strykjärnet en kraftfull ångpuff på 130 g/min
samt 3 meter lång sladd med 360°
aktionsradie


