
Stoomstrijkijzer, Sensixx'x DA70
EasyComfort, 2400 W
TDA70EASY

Zo eenvoudig is strijken nog nooit geweest.
Geen was meer voorsorteren. Geen
ingewikkelde programma's. En de maximale
veiligheid.
● SensorSecure: het strijkijzer schakelt zich automatisch uit

wanneer de hendel losgelaten wordt en warmt zich weer snel
op wanneer het strijken hervat wordt.

● 3AntiCalc: drievoudige reinigingsfunctie met Self Clean,
Calc'nClean en ingebouwd AntiCalc systeem

● Ontkalken kan met een speciaal reinigingsmiddel (artikel
TDZ1101) voor langere levensduur.

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  156 x 120 x 311  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  180 x 130 x 340  mm
Palletafmetingen :  205.0 x 80.0 x 120.0
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  180
Nettogewicht :  1,840  kg
Brutogewicht :  2,0  kg
EAN-code :  4242002947051
Maximaal vermogen :  2400  W
Spanning :  220-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  250,0  cm
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :  CE, VDE
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Prestatie

- Stoomstootfunctie: 200 g/min

- Constante stoomafgifte 45 g/min

- Totaal Vermogen: 2400 W max.

- Optimalisatie van de stoomverdeling dankzij verbeterd
ontwerp van de strijkzool

- CeraniumGlissée

Comfort

- EasyComfort: geen temperatuurinstelling meer nodig

- i-Temp: Eén temperatuurinstelling voor alle strijkbare stoffen.
Gemakkelijk, snel en veilig

- Het TempOK-display geeft gedurende het opwarmen of
afkoelen weer wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt

- 6 instelbare stoomstanden

- 3Anti-calc system: drievoudige reinigingsfunctie met self-
clean, calc'n clean en geïntegreerd anti-calc system

- Verticale stoomfunctie voor het opfrissen van kleding

- Groot doorzichtig waterreservoir (340 ml)

- Grote vulopening voor het snel vullen en legen

- Ergonomisch design: duimsteun en grote knoppen voor
maximaal comfort tijdens het strijken

- Sprayfunctie

- Precisie punt van het strijkijzer zorgt voor gemakkelijk strijken
om knopen en manchetten heen

- Druppelstop

- Lengte textielsnoer 2.5 m meter met kogelgewricht en clip

Veiligheid

- SE: het verwarmingselement schakelt automatisch uit
wanneer de strijkijzer wordt losgelaten, en warmt snel op
wanneer het strijkijzer weer wordt gebruikt.

Toebehoren

- Optionele accessoire: StoreProtect TDZ1750

- Optioneel toebehoren: textielbeschermingszool TDZ1101

- Optionele accessoire: ontkalker TDZ1101
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