Żelazko parowe, Sensixx'x DA50 Secure,
2800 W
TDA5028110

Perfekcyjne rezultaty prasowania: duży
wyrzut pary oraz funkcja Secure
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Secure: automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa odcina
dopływ prądu w przypadku pozostawienia żelazka w bezruchu.
Stopa CeraniumGlissée z trzema strefami rozmieszczenia
kanałów parowych - idealna dystrybucja pary i znakomite
właściwości ślizgowe
Uderzenie pary: 180 g/min.
AdvancedSteam System: rozkład otworów parowych na
stopie sprawia, że para rozprowadzana jest idealnie na całym
obszarze stopy.
Możliwość odkamieniania żelazka za pomocą środka do
odkamieniania TDZ1101

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe
TDZ1101 : Środek do odkamieniania

Wymiary urządzenia (mm) :
151 x 122 x 303
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :
180 x 130 x 340
Wymiary palety :
205 x 80 x 120
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :
4
Standardowa ilość jednostek na palecie :
180
Masa netto (kg) :
1,851
Masa brutto (kg) :
2,0
Kod EAN :
4242002755960
Maksymalna moc :
2800
Napięcie (V) :
220-240
Częstotliwość (Hz) :
50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :
200,0
Rodzaj wtyczki :
Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji :
CE, ROSTEST, VDE
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Żelazko parowe, Sensixx'x DA50 Secure,
2800 W
TDA5028110
Perfekcyjne rezultaty prasowania: duży
wyrzut pary oraz funkcja Secure

- Moc: 2900 W maks.
- CeraniumGlissée z trzema strefami rozmieszczenia kanałów

parowych - idealna dystrybucja pary i znakomite właściwości
ślizgowe
- AdvancedSteam System: optymalna dystrybucja pary dzięki
nowej stopie żelazka
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Regulowane wytwarzanie pary: max 40 g/min.
- Uderzenie pary: 180 g/min.
- Pionowe uderzenie pary
- 5 stopni wytwarzania pary
- Płynna regulacja temperatury
- 3AntiCalc: funkcja samoczyszczenia Selfclean oraz
zintegrowany system anti-calc zapobiegający osadzaniu się
kamienia (mechaniczne czyszczenie, zmiękczanie wody i
odkamienianie urządzenia)
- Blokada kapania w niskich temperaturach
- Ergonomiczny design: wygodny, miękki uchwyt i duże
wygodne przyciski
- QuickFilling: duży otwór ułatwiający szybkie i wygodne
napełnianie żelazka wodą
- Łatwy do zwinięcia kabel o długości 2 m z klamerką spinającą
- Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 350 ml
- Wygodne prasowanie miejsc wokół guzików, zamków dzięki
specjalnemu kształtowi stopy
- Spryskiwacz
- Lampka kontrolna
Akcesoria

- Wyposażenie opcjonalne: środek do odkamieniania TDZ1101
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