
Zichtbaar krachtiger

Turbo Boost: stoomboost voor efficiënt strijken
Turbo Boost is een nieuw Calor-design: een grote hoeveelheid stoom wordt
geproduceerd, versneld en diep in de stof geprojecteerd aan een hoge
snelheid zodat zelfs de hardnekkigste kreuken verdwijnen.

TURBO PRO ANTI-CALC FV5630
Stoomstrijkijzer TurboPro Anti-calc

FV5630C0

 

 

 TurboPro Anti-Calc is uitgerust met de nieuwe Calor Turbo Boost voor een stoomstoot die tot diep in de stof
doordringt om zelfs de hardnekkigste kreuken te verwijderen. Met de kalkcollector voor langdurige prestaties zet
dit uiterst doeltreffende strijkijzer elke dag opnieuw snelle en perfecte resultaten neer.

*in vgl. met vorige reeks FV55

 



PRODUCTVOORDELEN

Exclusieve uitneembare kalkcollector voor langdurige stoomprestaties.
De exclusieve kalkcollector van Calor verzamelt kalkdeeltjes, garandeert duurzame
stoomprestaties en is heel gemakkelijk schoon te maken.

Durilium AirGlide-strijkzool: de nummer 1 van Tefal in het glijden*
De nieuwe Durilium AirGlide-technologie garandeert de beste glijkwaliteit door Calor* voor snel
en moeiteloos strijken. Ze verzekert ook een optimale stoomverdeling voor uiterst efficiënt
strijken.
* Externe test op coatings 2016

2600 W voor een snelle opwarming
Hoog vermogen voor een snelle opwarming en sterke prestaties

Continue stoomafgifte om kreuken gemakkelijk te verwijderen
Continue stoomafgifte tot 50 g/min geeft de ideale en constante hoeveelheid stoom om alle
kreuken doeltreffend te verwijderen.

Turbo Boost tot 200 g/min verwijdert zelfs de meest hardnekkige kreuken.
Gebruik de Turbo Boost om hardnekkige kreuken te verwijderen of om je kleding op te frissen
met verticaal stomen.

Anti-drup voor onberispelijk textiel
Dankzij de anti-drup druppelt er geen water op het textiel tijdens het strijken en worden vlekken
voorkomen.

Ecostand om energie te besparen
Dankzij de Ecostand bespaar je tot 20% energie.*
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Andere productfoto's

3D/360 afbeelding
Digitale handleidingHardcopy handleidingSnelstartgidsHandleidingen :

GetuigschriftviraleBest practiceZakelijkRecept en tipsSnelstartgidsvergelijkendeproductvideo :
POS pakketDigitale KitPR pakketRadio advertentiePers advertentieTV advertentie

Eenvoudige reparatie gedurende 10 jaar
 
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie • Snelle levering van betaalbare reserveonderdelen
gedurende 10 jaar • 6500 servicecentra wereldwijd

 * -20% in vergelijking met het energieverbruik op maximaal vermogen.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOM- & KRACHTPRESTATIES
Vermogen 2600 W

Continue stoomafgifte 50 g/min

Stoomstoot 200 g/min

Verticaal stomen JA

Sprayknop JA

Instellingen stoom en temperatuur Automatische stoom
KRACHTIGE STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie Durilium AirGlide

Glijvermogen strijkzool *****

Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****

Precisiepunt JA

Continue stoomverspreiding Tip, zijkant en kern
COMFORTABEL GEBRUIK

Ergonomische stoomknop JA

Stabiele achterkant JA

Capaciteit waterreservoir (ml) 300 ml

Vulopening water Extra groot

Druppelstop Ja

Ecostand Ja

Lengte netsnoer 2 m
KALKBEHEER

Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

Kalkcollector JA
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Blauw

Land van herkomst France

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006354

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040063545
EAN UC :

6 24 3 72
C20 :
C40 :
HQ4 :

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 310.0 x 151.0 x 152.0 328 x 169 x 196 (MM) 505 x 330 x 392 (MM) 1 200 x 800 x 1 152 (MM)

gewicht 1.5 1,857 (KG) 11,14 (KG) 154,68 (KG)


