Tefal PRO STYLE Stojanový napařovač oděvů IT3440
Stojanový napařovač oděvů
IT3440E0

Domácí napařování oděvů na profesionální úrovni
Profesionální napařování oděvů na dosah ruky
Stojanový napařovač oděvů Tefal ProStyle IT3440E0 díky nastavitelnému parnímu výkonu snadno vyhlazuje
pomačkání u všech typů látek, a to včetně těch nejjemnějších. Díky jedinečné a patentované vertikální podpoře
jsou výsledky ještě lepší! Dokonalý nástroj pro obnovení dokonalého vzhledu a hygienické čištění všech druhů
oděvů.

VÝHODY PRODUKTU
Jedinečný a patentovaný systém Press & Steam
Vertikální opora pro snadné napařování, která nabízí rovnou plochu k žehlení oděvu a zároveň
drží oděv na místě při napařování

Úspora času a preciznost
Velká kovová napařovací hlavice se špičkou pro efektivní odstranění záhybů ze všech látek

Rychlé zahřátí
Už nemusíte chodit do čistírny. Díky rychlému zahřátí do 45 vteřin a žehlení bez potřeby
žehlicího prkna je péče o oděvy mnohem rychlejší.

Snadné použití
Jednoduché zapínání a vypínání a zásobník na vodu o objemu 1,5 l se snadným plněním, který
vystačí až na 40 minut napařování. Dokonalé pro intenzivní napařování i pro úpravy na poslední
chvíli.

Osvěží a hygienicky očistí oděvy
Příkon 1800 W a parní výkon 35 g/min. umožňují hluboký průnik páry vlákny pro osvěžení a
dezinfekci všech druhů oděvů.

Přizpůsoben všem látkám
3 stupně parního výkonu pro odstranění záhybů na všech typech látek, a to i těch
nejjemnějších.

Včetně kartáčového nástavce
Kartáčový nástavec, který rozčeše vlákna a umožňuje lepší pronikání páry, ideální pro
odstranění záhybů u silnějších tkanin

Dlouhá životnost a výkon
Proplachovací systém pro snadné odvápnění

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Lifestyle foto (fota) produktu

Obal

VLASTNOSTI PRODUKTU
VÝKON
Příkon

[1800 W]

Výstup páry

30 g/min

Doba zahřívání

45 s

Parní hlavice

Kov

Dezinfekce

ANO

KOMFORT POUŽÍVÁNÍ
Objem zásobníku na vodu

1,5 L

Nádržka na vodu

Vyjímatelná

Doba provozu

50 min

Teleskopická tyč

Jednoduchý

Tlačítko zapnuto/vypnuto

Ovládání rukou

Nastavení páry

3

Prostor na uložení napájecího kabelu

Hák

Klipsy na oblečení

ANO

Integrované ramínko

Pevné

Háček na dveře

ANO

Integrovaná vertikální opora

Press and Steam

ŽIVOTNOST
Funkce na odstranění vodního kamene

Systém vypouštění

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství

Kartáčový nástavec

DALŠÍ FUNKCE
Barva

Černá / stříbrná

Použití

Vertikání

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1830006984

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3121040069844
EAN UC :

1

2

2

4

C20 : 370
C40 : 770
HQ4 : 750

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
450 x 300 x 1600
5.0999999999999996

Zabalený produkt
414 x 394 x 402 (MM)
7,7 (KG)

Standardní balík
430 x 410 x 425 (MM)
7,7 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 990 (MM)
30,8 (KG)
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