
Zie er in no time geweldig uit!

Een nieuwe manier om voor uw kleren te zorgen
U hoeft niet langer uw strijkplank mee te zeulen, een gewone kledinghanger
is al wat u nog nodig hebt om kreuken eenvoudig te verwijderen!

ACCESS STEAM DR8085+86
Handstomer
DR8085C0

 

 

 Verwijder in geen tijd zowat alle kreuken uit uw dagelijkse kleren!
Met de handstomer van Calor ziet uw kledij er altijd piekfijn uit en verwijdert u in een handomdraai zowat alle
kreuken uit alle mogelijke stoffen. 
Dankzij de Access'Steam met een snelle opwarmtijd, zonder strijkplank en uiterst eenvoudig in gebruik is het
verzorgen van uw kleding nooit zo makkelijk geweest.
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PRODUCT BENEFITS

Tijdbesparende voordelen
In 45 seconden klaar voor gebruik, gedaan met tijdverspilling

Verfrist en reinigt
Dankzij de optimale verspreiding van de stoom doorheen de vezels kunt u alle soorten stoffen
verfrissen, reinigen en geurtjes verwijderen

Makkelijk hervulbaar
Uitneembaar waterreservoir van 200 ml, gemakkelijk te vullen, biedt 10 minuten autonome
werking, perfect voor dagelijks gebruik

Ingebouwde deurhaak
Met een deurhaak om kledij makkelijk op te hangen aan een deur en te stomen tegen een plat
oppervlak

Geschikt voor alle soorten kledij
Veilig te gebruiken op alle soorten kledij, zelfs de meest delicate, zoals zijde

Gebruiksvriendelijk
Comfortabel en gebruiksvriendelijk dankzij 3 m snoerlengte, vergrendelingsstand voor continue
stoom, vlot toegankelijke aan/uit-knop met indicatielampje; Stofborstel: opent het stofweefsel
voor een betere stoompenetratie, perfect op dikke stoffen; Stoomkap: zorgt voor een
gelijkmatige stoomverdeling, filtert onzuiverheden uit het water en beschermt de stoffen tegen
waterdruppels. Kan overal worden opgeborgen dankzij het robuuste onderstel en de
ingebouwde houder
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PRODUCT FEATURES

STOOM- & KRACHTVERMOGEN
Opwarmtijd 45 s

Stoomkop Metaal

Zuiveren JA
COMFORTABEL GEBRUIK

Capaciteit waterreservoir 200- ml

Waterreservoir Uitneembaar

Lengte netsnoer 3 m

Autonomie 10

Aan/uit-schakelaar Handbediening

Indicator "stoom gereed" JA

Opbergen van het netsnoer Klittenband
DUURZAAMHEID

Anti-kalkfunctie Spoelsysteem
ACCESSOIRES

Accessoires Stofborstel, Stoomkap

Deurhaak JA
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Onderwaterblauw / wit

Garantie 2 JAAR

Gewicht 1 kg

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830005856

 EAN code [logitic.datas.product.per.parcel] PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040058565
EAN UC : 3121040058565

6 24 3 72
C20 : 2 340
C40 : 4 860
HQ4 : 5 832

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 110 x 130 x 280 330 x 142 x 205 (MM) 455 x 435 x 370 (MM) 1 200 x 800 x 1 440 (MM)

gewicht 1 2,358 (KG) 14,15 (KG) 169,8 (KG)


