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Fjerner let folder
• Dampskud til de mest genstridige folder: 75 g/min
• Konstant damp for bedre fjernelse af folder: 30 g/

min
• Fin spray: Fin spray fugter tøjet jævnt
• Vertikal damp: Til gardiner og tøj på bøjle

Komfortabel strygning
• 180 ° drejning: Giver bevægelsesfrihed under 

strygning
• Drypstop: Ingen dryp og pletter på dit strygetøj 

under strygning
• Integreret ledningsoprul gør den let at gemme 

væk

Sikker strygning
• Overgår internationale standarder for droptest

Længere levetid
• Dobbeltaktivt afkalkningssystem

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 1900 W
• Frekvens: 50-60 Hz
• Produktmål: 320 x 256 x 138 cm
• Produktvægt: 1,99 kg
• Vægt bæretaske: 0,71 kg
• Ledningslængde: 2,4 m.
• Vandtankens kapacitet: 250 ml
•
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