
EDBS3340 Fabric Care

Parní generátor o příkonu 2350 W, vertikální napařování, anti drip systém, anti
calc systém, kapacita nádržky na vodu 1,2 l, volitelná teplota (regulovatelná),
doplňování vody během žehlení - plnící nálevka, žehlicí plocha z nerezové
oceli, tlak páry 4.5 bar, napařování 0-110g/min, ergonomické držadlo s
protiskluzovou úpravou, délka přívodního kabelu 1,9m, barva černá/oranžová

Quick heat up

Thermoblock technology allows for faster heat up and quick ironing.

Clear controls with sound alert

Simple controls. The control panel on the steam
station shows you exactly what you need to know,
with LED-lit icons. The LED indicate when the iron is
on and ready to use.

Features :

Odvápňovací systém•
Kontrolka•
Kropení•
Vertikální napařování•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Odvápňovací funkce : Ano•
Odvápňovací náplň : Ano•
Další vlastnosti : Steam rate 100 g, no steam shot, auto-off 10
minutes

•

Přihrádka na kabel : Ano•
Materiál desky : Vysoce kvalitní žehlící plocha z nerezové oceli•
Typ žehlící plochy : Nerez•
Modelová řada : QuickSteam•
Světelný varovný indikátor : Ne•
Tlačítko pro postřik : Ano•
Funkce postřik : No•
Pára : Ano•
Řízení množství páry : Ano•
Super intenzivní napařování „proti záhybům“ : Ano•
Vertikální napařovací funkce : Ano•
Energie : Energy supply•
Příkon (W) : 2350•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Požad. jištění (A) : 15•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Oranžová•
Barva : Oranžová•
EAN kód produktu : 7332543474882•
Kód produktu (PNC) : 910 280 521•
Barva : Oranžová•
Subgroup : 3485•

Product Description :

Parní generátor o
příkonu 2350 W,
vertikální napařování,
anti drip systém, anti
calc systém, kapacita
nádržky na vodu 1,2 l,
volitelná teplota
(regulovatelná),
doplňování vody během
žehlení - plnící nálevka,
žehlicí plocha z
nerezové oceli, tlak páry
4.5 bar, napařování 0-
110g/min, ergonomické
držadlo s protiskluzovou
úpravou, délka
přívodního kabelu 1,9m,
barva černá/oranžová


