
Krachtige stoom, betere prestaties*

EXPRESS STEAM DW4308D1
DW4308D1

 

 

 Het Rowenta Express Steam Stoomstrijkijzer omvat een indrukwekkend stoomvermogen voor al uw
kledingstukken, en vereenvoudigt het strijken van uw kledingstukken, dag na dag. Dit uiterst krachtige
stoomstrijkijzer is voorzien van een roestvrijstalen strijkzool met geavanceerde Microsteam-technologie. Deze
hoogwaardige techniek is ontworpen voor extra duurzaamheid en de meer dan 300 microgaatjes zorgen voor
maximale stoomdekking.

*in vergelijking met de vorige serie DW41

 



PRODUCTVOORDELEN

Superieure prestaties
Dit performante strijkijzer garandeert optimale resultaten dankzij de krachtige stoomprestaties
en de uitzonderlijke strijkzooltechnologie.

Microsteam strijkzool voor volledige stoomdekking
De unieke gepatenteerde Microsteam 300-strijkzooltechnologie met meer dan 300 microgaatjes
zorgt met zijn uitstekende stoomdekking voor ongeëvenaarde doeltreffendheid en
eenvoudigere strijksessies.

Uitzonderlijk strijkresultaten
Het 2500W vermogen gaat gepaard met een constante stoomtoevoer tot wel 40 g/minuut en
een stoomstoot tot 150 g/minuut voor hardnekkige kreuken, voor een indrukwekkende
stoomkracht steeds binnen handbereik.

Moeiteloos verticaal stomen
Stomen van delicate en grote kledingstukken wordt eenvoudig met de verticale stoomfunctie,
ideaal voor het gladstrijken van kreuken uit kostuums en andere hangende kledingstukken -
zelfs gordijnen.

Antidrup bescherming
Houdt uw strijkgoed vrij van vlekken dankzij het antidrup beschermingssysteem voor kleding
zonder vlekken zodat u er dagelijks op uw best uitziet.

Extra duurzame en langdurige prestaties
De strijkzool uit hoogwaardig roestvrijstaal staat garant voor duurzame prestaties en
glijvermogen, terwijl de antikalkinstelling helpt om de stoomprestaties en de strijkresultaten op
lange termijn op peil te houden.

Precisiepunt voor eenvoudig bereik
Het goed uitgewerkte design bevat een precisiepunt voor eenvoudige toegang zodat u overal
kreuken kan gladstrijken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen zoals de kraag of de naad.



verpakkingverpakking

Andere productfoto's

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOM- & KRACHTVERMOGEN
Vermogen [2500 W]

Continue stoomafgifte [40 g/min]

Stoomstoot [150 g/min]

Stoomstoot [150 g]

Verticaal stomen Ja

Sprayknop Ja

Instellingen stoom en temperatuur Handmatige instelling
KRACHTIGE STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie Microsteam 300 Laser

Glijvermogen strijkzool ****

Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****

Continue stoomverspreiding Tip en zijkant

Precisietip Ja
COMFORTABEL GEBRUIK

Comfortabele handgreep Ja

Anti-drup Ja

Ecostand Ja

Lengte netsnoer [2 m]

[Steam hose length] m

Capaciteit waterreservoir (ml) [250 ml]

Capaciteit waterreservoir (oz) oz

Ergonomische stoomknop Ja

Stabiele achterkant Ja

Capaciteit waterreservoir [0,25 L]

Vulopening water Extra groot
KALKBEHEER

Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Deep dive blue col 8276 Aqua solid col 8616
[OPTIONS]

Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2820430801

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 4210101965085
EAN UC :

6 30 3 90
C20 : 3 270
C40 : 6 726
HQ4 : 7 350

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
300,0 x 120,0 x 146,0 (mm) 305 x 137 x 173 (MM) 445 x 325 x 395 (MM) 1 200 x 800 x 1 350 (MM)

gewicht 1,57 (KG) 1,742 (KG) 10,45 (KG) 156,75 (KG)


