
Stoomstation

ref. TDS4050 - Wit / Blauw, Nachtblauw
Stoomgenerator "Serie | 4 EasyComfort"
TDS4050

Geschikt voor alle soorten textiel, geen
voorsortering nodig. Snel, eenvoudig en
veilig.
● EasyComfort: Geen instellingen en niet voorsorteren. Strijk

snel, eenvoudig en veilig.
● Calc'nClean Easy: praktische ontkalking van de zool waarbij

schadelijke kalksteen eenvoudig in een afzonderlijk reservoir
terechtkomt.

● i-Temp: één stand voor alle strijkbare stoffen dankzij de
perfecte combinatie van stoom en de juiste temperatuur

● Groot waterreservoir van 1.3 l voor het strijken van grote
hoeveelheden. Bijvullen kan op ieder gewenst moment.

● SecureLock systeem: zet het strijkijzer vast op de
stoomgenerator voor meer veiligheid tijdens transport en
opslag

Technische gegevens
Afmetingen van het toestel (mm) :  260 x 192 x 385
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  310 x 260 x 445
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  36
Nettogewicht (kg) :  3,414
EAN-code :  4242005060535
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  180,0
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :  CE
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Prestaties

- Stoomdruk : 5.5 bar

- Extra stoom : 290 g/min

- Continue stoom : 120 g/min

- Maximale aansluitwaarde: 2400 W

- CeraniumGlissée strijkzool: hoogste krasresistentie en
perfecte glij-eigenschappen.

- "Eco"-stand: maakt een hoge stoomprestatie mogelijk met een
lager energie- en waterverbruik.

Gebruiksgemak

- EasyComfort: geen voorsortering nodig, eenvoudig in gebruik
en geschikt voor alle soorten textiel.

- i-Temp: de perfecte combinatie van temperatuur en stoom
voor alle strijkbare stoffen

-
- Calc'nClean timer: herinnert u eraan tijdig te ontkalken

- Ruim bemeten waterreservoir: 1,3 l - op om het even welk
ogenblik bijvulbaar

- Verticaal stomen laat toe kledingstukken op te frissen

- Twee opbergvakken voor stroomkabel en stoomsnoer.

Veiligheid

- Het strijkijzer kan op de generator vastgeklemd worden voor
extra veiligheid en een eenvoudig transport

- Extra veilig dankzij de 'secure'-functie die het strijkijzer
uitschakelt wanneer het gedurende langere tijd niet benut
wordt.
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