Refine 700 Strykjärn
E7SI1-8DB

Ett perfekt program för alla veck.
Det mångsidiga Refine 700 ångstrykjärnet använder skräddarsydda program
anpassade för att ta hand om alla material - från siden till ull. Outdoorprogrammet för frilufts- och ytterkläder förnyar de vattenavvisande
egenskaperna och ger ett bättre, långvarigt skydd.
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Produktfördelar
Nu behöver du inte gissa när du ska stryka
Välj bara material så sköter strykjärnet resten. Med en
perfekt kombination av ånga och värme behöver du inte
oroa dig för om du kan stryka ömtåliga tyger eller inte

Vattenavvisande egenskaper återaktiveras med
Outdoor Care
Tar hand om dina ytterkläder vid rätt temperatur och
återaktiverar de vattenavvisande egenskaperna så att
du håller dig torr längre. (Jämfört med att låta
vattenavvisande ytterplagg endast lufttorka).

Lampan visar vägen
Lampan lyser upp vecken så att strykningen blir
effektivare. Du lär aldrig mer missa ett veck.

Dubbel rengöringsfunktion
Water Softner System kombinerar en unik Soft Water Activator och en
FlushClean-funktion som håller ångan ren och mjuk, vilket förlänger
ångstrykjärnets livslängd.
Vattenpåfyllning utan stänk
Vattentanken på 370 ml fylls enkelt på i en öppning på baksidan.

• Finsprayfunktion
• Självrengöring
• Antidroppfunktion
• 2400 W
• Lång sladd, 2,5 meter
• Vertikal ångfunktion
• Sprayfunktion
• 360° flexibel textilsladd, extra lång

Refine 700 Strykjärn
E7SI1-8DB
Tekniska specifikationer
Färg
Höjd, mm
Bredd, mm
Djup, mm
Ångpuff, g/min
Ångkapacitet, g/min
Stryksula, behandling
Stryksula, material
Självrengörande
Ångkontroll, anti-dropp
Säkerhetslampa
Temperaturinställning
Sladdlängd, (ca) m
Vattentank volym, l
Effekt, W
Vikt, utan sladd, kg
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

Denim blue
152
314
139
230
0-45
RESILIUM™
ResiliumTM SKI 500
Ja
Ja
Headlight
Ja
2.5
0.37
2400
1.78
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910 003 548

