
Żelazko z
generatorem pary

 
Ciśnienie pompki do 5 barów

Odłączany zbiornik wody o poj.
1,1 l

Silne uderzenie pary 180 g

 

HI5916/20

Szybsze prasowanie
Więcej pary

Ten generator pary umożliwia szybsze prasowanie dzięki dodatkowemu, silnemu,

ciągłemu strumieniowi pary. Korzystanie z niego jest teraz wygodniejsze z uwagi

na odłączany zbiornik wody o pojemności 1,1 l.

Niewielki i wygodny

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l

Lekkie i kompaktowe żelazko jest wygodne w użytkowaniu i łatwe do

przechowywania

Szybkie i wydajne

W zestawie pojemnik do usuwania kamienia — żadnych wkładów, żadnych

dodatkowych kosztów

Ceramiczna stopa żelazka zapewnia trwałość i dobry poślizg

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń



Żelazko z generatorem pary HI5916/20

Zalety Dane techniczne

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l

Zbiornik wody można łatwo wyjąć i napełnić

pod kranem. Duży otwór wlewowy umożliwia

szybkie napełnianie. Dzięki zbiornikowi wody

o pojemności 1,1 l możesz prasować

nieprzerwanie przez 2 godziny bez

konieczności ponownego napełniania.

Inteligentne usuwanie kamienia

Wbudowany system usuwania kamienia Smart

Calc Clean przypomina, kiedy należy

odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik

ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu

kupowanie dodatkowych wkładów nie jest

konieczne.

Bardzo duża moc pary

Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi

sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne

zagniecenia znikną pod wpływem silnego

uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje

się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez

ich prasowanie w pionie.

Niewielkie rozmiary i duża wygoda

Lekkie żelazko o niewielkich wymiarach jest

łatwe do przechowywania i wygodnie mieści

się na desce. Dzięki technologii ProVelocity

nasze generatory pary są mniejsze i lżejsze niż

kiedykolwiek wcześniej.

Stopa ceramiczna

Trwała ceramiczna stopa żelazka gładko ślizga

się po wszystkich tkaninach. Nie przywiera, a

ponadto jest odporna na zarysowania i łatwa w

utrzymaniu czystości.

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: do 100 g/min

Moc: 2400 W

Ciśnienie: ciśnienie pompki do 5 barów

Silne uderzenie pary: 180 g

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Stopa żelazka: Ceramiczna

Pojemność zbiornika wody: 1100 ml

Odłączany zbiornik wody

Długość węża: 1,6 m

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Możliwość stosowania wody z kranu

Wyjątkowo duży otwór wlewowy

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Inteligentny system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Tak,

żadnych wkładów, żadnych dodatkowych

kosztów

Akcesoria w zestawie

Pojemnik do usuwania kamienia

Rozmiar i waga

Wymiary produktu (S x W x D): 36,2 x 27 x

26,3 cm

Waga żelazka: 1.1 kg

Waga żelazka i podstawy: 3,2 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Czas podgrzewania: 2 min
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