EDB6120 Fabric Care

Stryk dina kläder med optimal säkerhet, precision och stil. Strykjärnet kommer
med en mängd säkerhetsfunktioner, så att du aldrig behöver oroa dig för att
skada dig själv eller dina kläder när du stryker: automatisk avstängning och XL
Safety gummiytan gör att strykjärnet står stadigt på sin häl.

Säker
Strykjärnet är designat för en säker användning – utan
att du behöver tänka på det. Den har automatisk
avstängning i tre lägen och stänger av sig själv efter
åtta minuters inaktivitet, när det står upp på sin häl
och efter 30 sekunder när det står på sidan eller på

Stadig och bekväm
En strykbräda kan ibland kännas som en ostadig yta
att ställa saker på. Men tack vare strykjärnets XL
Safety gummiyta står det alltid stadigt på sin häl, var
än du ställer det. Den extra stora vattentanken på
350ml är lätt att fylla på och är transparent. Den ger

Fler produktfördelar :
• Exakt
• Effektiv

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Finsprayfunktion
•Självrengöring
•Effekt på 2200W
•Antidroppfunktion
•Lätt att fylla på utan att det läcker
•Vertikal ångfunktion
•Sprayfunktion
•Antikalkfunktion.
•Kraftfull ångpuff (130gr/min)
•Steglös temperaturinställning
•Dubbelt spänningssystem för bekväm
resa.
•Indikeringslampa

• Höjd, mm : 148
•Bredd, mm : 277
•Djup, mm : 128.5
•Ångpuff, g/min : 130
•Ångkapacitet, g/min : 0-35
•Stryksula, behandling : RESILIUM™ Superiorglide™
•Självrengörande : Ja
•Ångkontroll, anti-dropp : Ja
•Säkerhetslampa : Ja
•Tid till maxtemp, s : 53
•Temperatur, max : 220
•Temperaturreglering, typ : Termostat
•Temperaturinställning : Steglös
•Sladdlängd, (ca) m : 2
•Vattentank volym, l : 0.35
•Effekt, W : 2200
•Vikt, utan sladd, kg : 1.21
•Färg : Mörkblå
•EAN-kod : 7332543277865
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