
EDB5230 Fabric Care

Napařovací žehlička 4SafetyPLUS o příkonu 2400W. Žehlící plocha Glissium
80. Trojí automatické vypnutí s akustickou a světelnou signalizací ... 30s ve
vodorovné poloze a při převržení, 8 min. ve svislé poloze. Anti-drip a anti-calc
systém, horizontální a vertikální napařování, kropení, parní ráz 120g, 0-30g/min
páry, kapacita nádržky na vodu 0,3L. Samočistící funkce. Barva světle modrá.

3-Way Auto Off

The 3-way auto off function automatically switches the
iron off after eight minutes of inactivity in an upright
position and after 30 seconds of standing on its side
or face down on the soleplate. A safety light guide will
let you know when the iron is about to shut off.

Pryžový stojan XL

Bezpečnost si vyžaduje stabilitu. Pryžový stojan
velikosti XL zajišťuje stabilitu žehličky na každém
povrchu a zabraňuje jejímu překlopení a pádu.
Předchází tak zbytečnému poškození.

More Benefits :
XL 300 ml Water Tank•

ThermoSafe™ hot base indicator•

Features :

360° ohybný textilní kabel, extra dlouhý•
Odvápňovací systém•
Velký zásobník na vodu.•
Dlouhý a kabel 2,5 m a otočný o 360°•
Kontrolka•
Kropení•
Vertikální napařování•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Odvápňovací funkce : Ano•
Odvápňovací náplň : Ano•
Další vlastnosti : Snadné plnění,Systém proti kapání•
Přihrádka na kabel : Ano•
Materiál desky : Hliníková•
Typ žehlící plochy : Keramická•
Modelová řada : 4SafetyPLUS•
Automatické bezpečnostní vypnutí : soleplate+side 30sec, upright
8min

•

Světelný varovný indikátor : Ano•
Tlačítko pro postřik : Ano•
Funkce postřik : Yes•
Jednorázová dávka páry : 120•
Pára : Ano•
Řízení množství páry : Ano•
Super intenzivní napařování „proti záhybům“ : Ano•
Vertikální napařovací funkce : Ano•
Energie : Energy supply•
Příkon (W) : 2400•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Požad. jištění (A) : 16•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Bílá•
Barva : Bílá•
EAN kód produktu : 7332543440931•
Kód produktu (PNC) : 910 280 489•
Barva : Černá•
Subgroup : 3485•

Product Description :

Napařovací žehlička
4SafetyPLUS o příkonu
2400W. Žehlící plocha
Glissium 80. Trojí
automatické vypnutí s
akustickou a světelnou
signalizací ... 30s ve
vodorovné poloze a při
převržení, 8 min. ve
svislé poloze. Anti-drip a
anti-calc systém,
horizontální a vertikální
napařování, kropení,
parní ráz 120g, 0-
30g/min páry, kapacita
nádržky na vodu 0,3L.
Samočistící funkce.
Barva světle modrá.


