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Moeiteloos kreuken verwijderen van boord tot

zoom

dankzij FlexHead en extra lang StyleBoard

Met onze nieuwe ComfortTouch-kledingstomer verwijdert u moeiteloos kreuken

en frist u kleding op. Dankzij de innovatieve FlexHead en een extra lang StyleBoard

is kleding van boord tot zoom gemakkelijk en efficiënt kreukvrij.

Betrouwbaar en veilig

Schakelt automatisch over naar de stand-bymodus voor uw gemoedsrust

Veilig op alle strijkbare kleding. Gegarandeerd geen brandplekken

Easy Rinse-ontkalkingsfunctie voor jarenlang effectief gebruik

Pvc-vrije siliconen stoomslang

Fris uw kleding op zonder wassen of chemisch reinigen

Continue stoom verwijdert geurtjes en doodt 99,9%* van de bacteriën

Snel kreuken verwijderen

Extra lang StyleBoard voor betere resultaten van onder tot boven

Krachtige continue stoom voor het snel verwijderen van kreuken

Stofborstel om stoom dieper te laten doordringen in dikke stoffen

Efficiënter met minder inspanning

5 stoominstellingen voor verschillende materialen

Hang&Lock houdt uw kleerhanger stevig op zijn plaats

Met het FlexHead bereikt u eenvoudig de onderkant van kledingstukken
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Kenmerken

Automatische uitschakeling

De stomer schakelt automatisch over naar

stand-bymodus wanneer het waterreservoir

leeg is, zodat u zich geen zorgen hoeft te

maken, zelfs als u vergeet om de stomer uit te

schakelen.

Veilig op alle strijkbare kleding

De stomer is veilig te gebruiken op alle stoffen

en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk

kledingstuk worden gedrukt zonder risico op

brandplekken — een geweldige oplossing voor

fijne stoffen zoals zijde.

Easy Rinse-ontkalkingsfunctie

Verleng de levensduur van uw apparaat door

de Easy Rinse-ontkalkingsfunctie regelmatig

te gebruiken.

Pvc-vrije siliconen stoomslang

De slang is gemaakt van siliconen materiaal,

wat een veilige en gezonde keuze is voor

gebruik met stoom. Omdat de veiligheid en

gezondheid van uw gezin belangrijk zijn,

hebben we geen pvc gebruikt in de

stoomslang.

Extra lang StyleBoard

Een extra lang StyleBoard biedt betrouwbare

ondersteuning tijdens het stomen. Pers de stof

tussen stoomplaat en bord voor gemakkelijker

stomen met frisse resultaten van boord tot

zoom.

Krachtige continue stoom

Krachtige continue stoom voor het snel

verwijderen van kreuken

Borstelaccessoire

Gebruik de borstel bij dikkere kledingstukken

zoals jassen voor betere stoompenetratie en

een gladder resultaat.

5 stoominstellingen

Stel de gewenste stoomstand in voor optimale

resultaten bij verschillende stoffen. Gebruik

weinig stoom voor dunnere stoffen en een

krachtiger instelling voor dikkere stoffen en

jassen.

Hang&Lock

Onze unieke Hang&Lock-functie houdt uw

kleerhanger op zijn plaats voor gemakkelijk

stomen. Het voorkomt dat de kleerhanger gaat

slingeren of valt.

Met handig FlexHead

Met het innovatieve FlexHead kunt u de

onderkant van kledingstukken eenvoudig

stomen, en hoeft u minder te bukken en

knielen. De flexibele stoomplaat zorgt voor

optimaal contact met de stof, zodat minder

stoom ontsnapt voor een efficiënt resultaat.

99,9% vrij van bacteriën*

Hete stoom verfrist uw kleding en doodt tot

99,9% van de bacteriën*. Minder vaak wassen

en droog reinigen bespaart tijd en geld, en uw

kleding gaat ook nog langer mee.
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Specificaties

Technologie

FlexHead

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: maximaal 40 g/min

Vermogen: Maximaal 2000 W

Gebruiksklaar: < 1 min.

Variabele stoomproductie: 5 niveaus

Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 1800 ml

Afneembaar waterreservoir

Hang&Lock

Lengte van de slang: 1,3 m

Netsnoerlengte: 1,6 m

Siliconen stoomslang

Automatische uitschakeling

Hoes voor strijkplank

Bovenlaag: 100% katoen

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Eenvoudig

schoonspoelen

Accessoires meegeleverd

Borstel

Kleerhanger

Handschoen voor extra bescherming

Verstelbare dubbele stang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 37 x 46 x

64,5 cm

Productafmetingen (b x h x d): 33 x 173 x

37 cm

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Ontwerp

Kleur: Wit en magisch paars

Ondersteuning voor strijken

StyleBoard

* Getest door een externe partij op de bacterietypen

Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC

6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8

minuten stomen.
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