
Compacte stoomgenerator, Sensixx'x DI90
ProHygienic, 3200 W
TDI903231H

Het eerste stoomstrijkijzer met ProHygienic
programma dat 99,99% van de bacteriën
doodt
● SensorSteam: Sensorgestuurde in- en uitschakeling van het

apparaat en de automatische stoomgeneratie

Technische Data
Kleur :  donkerviolet
Kabelopberging :  Kabeloproller
Nettogewicht :  2,1  kg
Verpakkingseenheid :  4
Standaardhoeveelheid per pallet :  180
Afmetingen van de verpakkingseenheid :  38.5 x 28 x 35  cm
Brutogewicht verpakkingseenheid :  9,42  kg
Brutogewicht pallet :  446,40  kg
Spanning :  220-240  V
Keurmerken :  CE, ROSTEST, VDE
Frequentie :  50/60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer :  250,0  cm
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
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Compacte stoomgenerator, Sensixx'x DI90
ProHygienic, 3200 W
TDI903231H

Het eerste stoomstrijkijzer met ProHygienic
programma dat 99,99% van de bacteriën
doodt

Prestatie

- MotorSteam: voor een diepere doordringing van het stoom
door de stof, dankzij stoom die door de motor gegenereerd
wordt.

- Stoomstoot 220 g

- Constante stoomafgifte 65 g/min

- Totaal Vermogen: 3200 W max.

- Optimalisatie van de stoomverdeling dankzij verbeterd
ontwerp van de strijkzool

- CeraniumGlissée

Comfort

- hygiene Programma: een speciale combinatie van temperatuur
en intervalstoomstoten die tot 99% van alle bacteriën doodt
bij elke strijkbare stoffen

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

- SteamOnDemand: genereert stoom zolang de activeringsknop
voor stoom ingedrukt is

- 3-level stoomregeling voor optimale verzorging van alle stoffen
- ''eco'', ''max'' and ''steam off''

- 4AntiCalc: viervoudige ontkalkingsfunctie met een self-
clean ventiel, calc'n clean, geïntegreerd anti-calc systeem en
reinigingsvloeistof

- Verticale stoomfunctie voor het opfrissen van kleding

- Groot doorzichtig waterreservoir (300 ml)

- Grote vulopening voor het snel vullen en legen

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

- Traploze temperatuurregeling via draaischakelaar

- 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

- Met SensorSecure snelle in- en uitschakeling door aanraking
met handvat

Toebehoren

- Optionele accessoire: StoreProtect TDZ1750

- Optioneel toebehoren: textielbeschermingszool TDZ1101

- Optionele accessoire: ontkalker TDZ1101
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