
Σίδερο ατμού

HI518

Azur Excel Plus
Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Βολή ατμού για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα για να αφαιρείτε τις ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Ισχυρή απόδοση

1900 Watt και ισχυρή παροχή ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Ανθεκτικό στις γρατζουνιές, εξαιρετικά ανθεκτική πλάκα

Άνετο σιδέρωμα

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.

Το δοχείο νερού 250 ml επιτρέπει σιδέρωμα στον ατμό για περισσότερη ώρα

Ασφαλές σιδέρωμα

Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων



Σίδερο ατμού HI518/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Το σύστημα drip-stop σας δίνει τη δυνατότητα να

σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές

θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από

σταγόνες νερού.

Πλάκα Anodilium

Εξαιρετική ολίσθηση, εντυπωσιακή ανθεκτικότητα

στις γρατζουνιές, εύκολο στον καθαρισμό, μοναδική

ανθεκτικότητα!

Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων

Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων

 

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή

παροχή ατμού: 1900 W

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη

αφαίρεση των τσακίσεων: 30 γρ./λεπτό

Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 60 γρ./

λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει

ομοιόμορφα το ύφασμα

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Για υφάσματα που

κρέμονται

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα Anodilium: Για εύκολη ολίσθηση,

ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές και γενικότερα

Άνετο σιδέρωμα

Περιστροφή 180 μοιρών: ναι

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό

βρύσης

Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει να

μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν

σιδερώνετε

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.:

2,4 m

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα:

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα

ελεύθερα σωματίδια αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 V

Ρεύμα: 1900 W

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις προϊόντος: 287 x 114 x 150 εκ.

Βάρος προϊόντος:

1,45 κ.

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 250 ml
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