
Strygejern med
dampstation

 
Maks. 5 bar pumpetryk

Aftagelig 1,1 l vandtank

180 g dampskud

 

HI5916/20

Hurtig strygning
Med ekstra damp

Med denne dampstation bliver strygningen hurtigere takket være ekstra kraftfuld

damp og mere praktisk takket være en 1,1 l aftagelig vandtank.

Kompakt og praktisk

Aftagelig 1,1 l vandtank

Let og kompakt til nem brug og opbevaring

Hurtig og effektiv

Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger

Keramisk strygesål giver holdbarhed og glider nemt

Kraftig damp fjerner folder effektivt



Strygejern med dampstation HI5916/20

Vigtigste nyheder Specifikationer

Aftagelig 1,1 l vandtank

Vandtanken kan tages af og nemt genopfyldes

under vandhanen. Det store påfyldningshul

gør, at du hurtigt kan fylde tanken. Takket være

vandtankens kapacitet på 1,1 l kan du stryge

konstant i op til 2 timer uden at genopfylde.

Smart afkalkning

Vores indbyggede afkalkningssystem, Smart

Calc Clean, minder dig om, hvornår det er tid til

afkalkning. Der medfølger en beholder, der

letter afkalkningen – dvs. intet behov for

patroner og ingen ekstra omkostninger.

Ultrakraftig damp

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv

de tykkeste stoffer uden besvær. Se vanskelige

folder smelte væk med et ekstra dampskud,

lige hvor du har brug for det. Denne ekstra

damp er også perfekt til lodret dampning for

opfriskning af tøj og gardiner.

Kompakt og bekvem

Den lette og kompakte størrelse er perfekt til

opbevaring og praktisk på strygebrættet.

Eksklusiv ProVelocity-teknologi gør vores

dampstationer mindre og mere kompakte end

nogensinde før.

Keramisk strygesål

Vores holdbare, keramiske strygesål glider godt

på alt tøj. Den har slip-let-belægning, er

ridsefast og nem at holde ren.

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: op til 100 g/min

Strøm: 2400 W

Tryk: maks. 5 bar pumpetryk

Dampskud: 180 g

Lodret damp

Spænding: 220-240 V

Nem at anvende

Navn på strygesål: Keramisk

Kapacitet: Vandtank: 1100 ml

Aftagelig vandtank

Ledningslængde: 1,6 m

Netlednings længde: 1,6 m

Påfyld når som helst under brug

Egnet til vand fra hanen

Ekstra stort påfyldningshul

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Smart Calc Clean

Påmindelse om afkalkning: Ja, Patroner ikke

nødvendige, ingen ekstra

Inklusive tilbehør

Calc Clean-beholder

Størrelse og vægt

Produktets mål (B x H x L): 36,2 x 27 x

26,3 cm

Strygejernets vægt: 1,1 kg

Vægt på strygejern + base: 3,2 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 2 min.
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