
Uitstekende resultaten, sterkere stoomkracht

ULTRAGLISS PLUS FV6812C0
FV6812C0

 

 

 Het Ultragliss Plus stoomstrijkijzer van CALOR werd ontworpen met het oog op perfecte strijkresultaten, dag in
dag uit. Niet alleen levert het een uiterst sterke stoomkracht, maar ook het beste glijvermogen van Calor en
langdurige prestaties. Dit hoogwaardige stoomstrijkijzer beschikt over een vermogen van 2800W voor een snelle
opwarmingstijd, levert 25% meer stoomkracht op*, en biedt een uiterst krachtige stoomstoot om zelfs de
hardnekkigste kreuken het hoofd te bieden.

*vergeleken met het FV495x stoomstrijkijzer van dezelfde fabrikant

 



PRODUCTVOORDELEN

Bijzonder krachtige stoomwerking
Ervaar meer snelheid en efficiëntie met een krachtige strijkzool die tot 25% meer stoomkracht
biedt*, voor perfecte resultaten waar u dag na dag op kunt rekenen.

2800W voor een razendsnelle opwarmtijd
Dankzij een vermogen van 2800 W een een uiterst snelle opwarmtijd, garandeert dit
stoomstrijkijzer u de beste strijkresultaten op ieder gewenst moment.

Uitstekende strijkresultaten
Een constante stoomopbrengst tot 50 g/minuut. Voor moeiteloze en snelle strijkbeurten met
optimale resultaten in een een mum van tijd.

Krachtige stoomstoot
Een sterke stoomstoot tot maar liefst 260 g/minuut levert al de nodige brute kracht om dikkere
stoffen en hardnekkige vouwen aan te pakken.

Maximale stoomdekking
De 100% werkzame stoomgaten leveren een maximale stoomverdeling op. Deze komt met 30%
meer stoomgaten dan de voorgaande Ultragliss-reeks en zorgt zo voor een absoluut perfect
eindresultaat.

Topkwaliteit strijkzool
De nieuwe Durilium Airglide-strijkzool, door Calor geklasseerd als beste qua glijvermogen, staat
garant voor indrukwekkende prestaties. Daarnaast biedt het een brede stoomdekking, waarbij
de gepatenteerde technologie instaat voor een langdurig gebruik en duurzame werking.

Eco-stand
De eco-stand gaat erg zuinig te werk en eist tot 20% minder energie op: ervaar deze
milieuvriendelijke werking om de energiekosten mee te drukken.
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Precisietip om alles tot in de puntjes aan te pakken
De tip van het strijkijzer vertoont een aparte vorm waardoor het strijken rond knopen een stuk
eenvoudiger wordt.

Gemakkelijk verticaal stomen
Stomen van delicate en grote kledingstukken wordt eenvoudig met de verticale stoomfunctie,
ideaal voor het gladstrijken van kreuken uit maatpakken en andere hangende kledingstukken -
zelfs gordijnen.

Langdurige prestaties
Met dit hoogwaardige stoomstrijkijzer, voorzien van een duurzame, krasbestendige strijkzool,
hebt u voortaan langdurige prestaties binnen handbereik.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOM- & KRACHTVERMOGEN
Vermogen [2800 W]

Continue stoomafgifte [50 g/min]

Stoomstoot [260 g/min]

Stoomstoot g

Verticaal stomen Ja

Sprayknop Ja

Instellingen stoom en temperatuur Automatische stoom
KRACHTIGE STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie [Durilium Airglide]

Glijvermogen strijkzool *****

Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****

Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern

Precisietip Ja

Geconcentreerde stoomstoot aan de tip van de strijkzool Ja
COMFORTABEL GEBRUIK

Anti-drup Ja

Ecostand Ja

Lengte netsnoer [2 m]

[Steam hose length] m

Capaciteit waterreservoir (ml) [270 ml]

Capaciteit waterreservoir (oz) oz

Stabiele achterkant Ja

Capaciteit waterreservoir L

Vulopening water Extra groot
KALKBEHEER

Anti-kalkfunctie Anti-kalk instelling
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Dress Blue / Premium zilver
[OPTIONS]

Anti-kalkfunctie Anti-kalk instelling

Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830007865

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

EAN ST : 3121040078655
EAN UC :

6 36 3 108
C20 :
C40 :
HQ4 :

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
310,0 x 135,0 x 160,0 (mm) 340 x 140 x 180 (MM) 425 x 343 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 1 206 (MM)

gewicht 1295 1,648 (KG) 9,89 (KG) 199,02 (KG)


