
Kompaktní parní generátory

Kompaktní parní generátor
TDI953022V tmavě modrá
TDI953022V

zvláštní příslušenství
TDZ1101 : číst. roztok pro napař. žehl.
TDZ1550 : ochranná žehlící plocha

Jednoduchá a snadná cesta k dokonalým
výsledkům díky VarioComfort a silné páře.
● VarioComfort: perfektní navzájem vyladěné programy k žehlení

pro optiální výsledky - snadné a intuitivní ovládání.
● MotorSteam: pára pokaždé proniká hlouběji do tkaniny díky

integrovanému motoru
● i-Temp Advanced: optimální kombinace teploty a páry - takže

můžete rychle a bezpečně žehlit všechny žehlitelné tkaniny
● Parní ráz: 200g
● Lze odvápnit pomocí TDZ1101

Technické údaje
Barva spotřebiče :  magic night blue
Sekundární barva :  bílá
Uložení kabelu :  Navíjení kabelu
Hmotnost netto (kg) :  2,156
Množství obalu na kartón :  4
Standardní množství na paletě :  180
Rozměry zabalené množstevní jednotky / kartonu (cm) :

 38.5 x 28 x 35.5
Hmotnost brutto zabalené množstevní jednotky (kg) :  9,74
Hmotnost brutto palety (kg) :  460,80
Napětí (V) :  220-240
Aprobační certifikáty :  , CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Frekvence (Hz) :  50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :  250,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka s uzemněním
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Jednoduchá a snadná cesta k dokonalým
výsledkům díky VarioComfort a silné páře.

Výkon

- MotorSteam: pro pernamentní intenzivní parní výkon díky
inteligentnímu motoru

- Parní ráz 200 g

- konstantní pára: 60 g/min.

- příkon: max. 3000 W

- AutoSteam: množství páry je automaticky přizpůsobeno
nastavené teplotě žehlení

- advanced steam system: skvělá distribuce páry díky novému
tvaru a uspořádání parních kanálků

- s emailovými glazurovanými parními kanálky a 3 fázovým
designem - optimální distribuce páry a kluznost

Komfort

- VarioComfort: perfektně navzájem sladěné žehlící programy
pro optimální výsledky - jednoduchá a intuitivní obsluha

- : ideální kombinace teploty a páry pro všechny tkaniny vhodné
k žehlení

- AntiShine program: zvláštní ochrana na tmavé a citlivé látky

- Ukazatel TempOK signalizuje během fáze nahřívání nebo
zchlazování, kdy bylo dosaženo nastavené teploty

- SteamOnDemand: generuje páru podle potřeby tak dlouho
dokud je zmáčknuté tlačítko páry

- 4 Anticalc: čtyřnásobná čisticí funkce v podobě ventilu self-
clean, calc'n clean, vestavnému systému anti-calc a čisticí
tekutině proti intezivnímu zavápnění

- Calc'n clean časovač: upomínka čištění

- vertikální napařování umožňuje rychlé a snadné osvěžení
textilií a oděvů

- velký transparentní zásobník na vodu (310 ml)

- Quick Filling: velký otvor pro doplnění vody s uzávěrem pro
rychlé a snadné plnění / vylévání vody

- Nerezová žehlící špička se speciální drážkou na knoflíky

- Fuknce sprej

- Extra dlouhý textilní kabel (2.5 m) s klipem kabelu a možností
navinutí

- zastavení kapání funkce Dripstop

Bezpečnost

- senzorová pára: dotekové ovládání zapínací a vypínací
automatiky parního generátovu a permanentní páry
generované motorem

Příslušenství

- Zvláštní příslušenství: textilní ochrana žehlící plochy

- Zvláštní příslušenství: ochranná žehlící plocha TDZ1550

- Zvláštní příslušenství: odvápňovací roztok TDZ1101
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