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Gőzölős vasalók

TDA70EASY
TDA70EASY

A vasalás soha nem volt ilyen egyszerű és
biztonságos. Nincs szükség előválogatásra.
Nincs szükség átállításokra. Maximális
biztonság.
● EasyComfort: a maximális kényelemért. Nem kell többé

beállítani a vasaló hőmérsékletét.
● i-Temp: egy hőmérsékletbeállítás minden vasalható anyaghoz.

Könnyű, gyors és biztonságos
● SensorSecure: a vasaló kikapcsol, ha leteszik és nagyon

gyorsan felfűt, ha újra felemelik
● Gőzlöket mennyiség: 200 g
● Vízkőmentesíthető a TDZ1101 cikkszámú tartozékkal.

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  156 x 120 x 311
A master case méretei (mm) :  385 x 280 x 350
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
Csomagolási mennyiség kartononként :  4
Készülékek száma palettánként :  180
Rétegenkénti egységek száma :  45
Nettó súly (kg) :  1,8
Bruttó súly (kg) :  2,0
EAN-kód :  4242002947051
Maximális elektromos teljesítményfelvétel (W) :  2400
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  250,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelt
Engedélyező okirat :  CE, VDE

'!2E20AC-jehafb!
Különleges (megvásárolható) tartozék
TDZ1750 : Active-Ironing vasalódeszka
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TDA70EASY
TDA70EASY

A vasalás soha nem volt ilyen egyszerű és
biztonságos. Nincs szükség előválogatásra.
Nincs szükség átállításokra. Maximális
biztonság.

Teljesítmény

- Extra gőz: 200 g/perc

- Tartós gőzmennyiség: 45 g/perc

- Teljesítményfelvétel: max. 2400 W max.

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

- CeraniumGlissée vasalótalp kerámia bevonattal, "3-zóna-
kimenet"-tel az ideális gőz elosztásért és kedvező siklásért

Kényelem

- EasyComfort: a hőmérséklet beállítására nincs szükség

- i-Temp: egy hőmérsékletbeállítás minden vasalható anyaghoz.
Könnyű, gyors és biztonságos

- A TempOK kijelzés a felfűtési vagy lehűlési folyamatban jelez,
ha a kívánt hőmérsékletet elérte a készülék

- Változtatható gőzmennyiség (6 fokozat)

- 3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció - self-clean,
calc'n'clean és beépített anti-calc rendszer

- Függőleges gőzölés a ruhadarabok felfrissítésére

- Nagyméretű, átlátszó víztartály (380 ml), egyszerűen és
gyorsan megtölthető

- QuickFill: Nagy betöltő nyílás a gyors és egyszerű töltésre vagy
ürítésre

- Ergonómikus kialakítás: ujjpihentető illetve nagy gombok, így a
komfort maximális a vasalás során.

- Vízpermet funkció

- Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás a gombok között is

- Csepegésgátló funkció

- Extra hosszú 2.5 m kábel rugalmas csatlakozással és
kábelfeltekerő csiptetővel

Biztonság

- SensorSecure: a vasaló kikapcsol, ha leteszik és nagyon
gyorsan felfűt, ha újra felemelik

Kiegészítők

- Opcionális tartozék: StoreProtect (TDZ1750)

- Opcionális tartozék: textilkímélő talp-borítás (TDZ2510)

- Opcionális tartozék: vízkőmentesítő oldat (TDZ1101)


