
Bosch
TDS4560
Gőzállomás

Előd:

Utód:

EAN-kód:
4242002779492

0:

TDS4560
Gőzállomás "Sensixx B45L Styline"

Termékleírás
• 300 g: extra gőz, 3 intenzív gőzlöket, akár 300 g/perc teljesítménnyel.

• SmartStart funkció: csak kapcsolja be a gőzfejlesztőt és kezdjen vasalni
mindössze egy beállítással.

• TouchControl: nagy vezérlőpanelekkel ellátott kijelző és funkcióáttekintő a
könnyű használat érdekében

• "eco"-gomb: akár 25 %-os energiamegtakarítás és 40 %-kal kevesebb
vízfelhasználás

• SecureLock System: a vasaló fixálható a gőzállomáson a szállítás és tárolás
közbeni nagyobb biztonság érdekében

• Calc'n'Clean Advanced: speciális vízkő gyűjtő, mely könnyen eltávolítható,
ezáltal megkönnyíti a vízkötelenítést

Funkciók
• i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet tökéletes kombinációja

minden vasalható anyaghoz
• AntiShine program: speciális védelem a sötét és a kényes anyagoknak

• "auto-shut-off" - automatikus biztonsági kikapcsolás

• Calc'n clean időzítő: emlékeztet a vízkőtlenítésre

• Függőleges gőzölés a ruhadarabok felfrissítésére

• Kivehető víztartály 1.3 l, mely folyamatosan utántölthető

Extra termékjellemzők
• Teljesítményfelvétel: max. 3100MAX

• Gőznyomás: 5.5 bar, biztonsági rendszerrel

• Felfűtési idő: kb. 2 percen belül

• "Advanced steam system" - megújult gőzfejlesztő rendszer: állandó hőmérséklet
és a még hatékonyabb gőzeloszlás, kényelmes vasalás.

• CeraniumGlissée talp optimálisan kialakított gőzcsatornákkal és 3 részes
kialakítással - az ideális gőzelosztáshoz és tökéletes sikláshoz

• Megújult gőzfejlesztő rendszer: a vasalótalp új kialakításának köszönhetően még
hatékonyabb a gőzeloszlás

• A vasaló bárhol elhelyezhető: az alapegységen, vagy a vasalóasztalon

• Nagy tárolórekesz a gőzkábel és hálózati kábel egyszerű tárolására

• "Víztartály üres"- és "Gőz készenlétben" jelzők

• Világító ki-/bekapcsoló

• Gőzölős- és száraz vasalás

• Csúszásmentes lábak

Kiegészítők
• Opcionális tartozék: textilkímélő talp-borítás (TDZ2510)

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható)
tartozék

• TDZ2045 Textil kímélő vasalótalp

Színvariációk

Jellemzõk
Készülékszín : fehér
Másodlagos szín : fekete
Nettó súly (kg) : 4.900
A készülék méretei (mm) : 250 x 225 x
375
Szabványmennyiség palettánként : 42
Fogyasztási és csatlakoztatási
jellemzõk
Feszültség (V) : 230
Frekvencia : 50-60
Engedélyező okirat : CE, ROSTEST,
VDE
Hálózati kábelhossz : 180.0
Dugós csatlakozó típusa : EU-
csatlakozó, földelt


