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Stoomstation

Stoomgenerator "Serie | 8 VarioComfort"
TDS8030

●

● Calc'nClean Perfect maakt een efficiënte ontkalking van boiler
én strijkijzer mogelijk

● i-Temp Advanced: voor een optimale combinatie van
temperatuur en stoom, om snel en veilig te strijken

● Dankzij het groot afneembare waterreservoir kunt u gedurende
een langere periode strijken. Bovendien kunt u eenvoudig
bijvullen.

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

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  300 x 240 x 430
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  335 x 260 x 485
Palletafmetingen :  118 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  36
Nettogewicht (kg) :  5,0
EAN-code :  4242005032051
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  180,0
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :  CE, ROSTEST, VDE
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Stoomgenerator "Serie | 8 VarioComfort"
TDS8030

Prestaties

- Stoomdruk: 6.8 bar

- Stoomstootfunctie 480 g/min: 3 intensieve stoomstoten voor
hardnekkige kreukels

- Dampvermogen: 120 g/min om langdurig te stoomstrijken

- Maximale aansluitwaarde: 2400 W

- CeraniumGlisséePro strijkzool: bestaat uit tal van
stoomkanalen en 3 zones waardoor de stoom gelijkmatig
wordt verspreid

- Opwarmtijd: ca. 2 minuten

- Eco toets waarmee tot 25 % energie en tot 35 % water wordt
bespaard

Gebruiksgemak

- VarioComfort: 6 verschillende programma's voor de beste
resultaten

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

- Calc'nClean Perfect maakt een efficiënte ontkalking van boiler
én strijkijzer mogelijk

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

- Groot uitneembaar waterreservoir: 1,8 l - bijvullen is mogelijk
op eenderd welk moment

- Verticaal stomen laat toe kledingstukken op te frissen

- Verklikkerlampjes: "leeg reservoir" en "stoom klaar"

Veiligheid

- Strijkijzer kan op generator vastgeklemd worden voor extra
veiligheid en eenvoudig transport

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


