
Het allerbeste glijvermogen (1). Meer stoomkracht (2).
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 Easygliss is uitgerust met de Calor Durilium Airglide strijkzool voor moeiteloos glijden en is een stoomstrijkijzer
met meer kracht om makkelijker en efficiënter te strijken, elke dag. 2400W vermogen garandeert een snelle
opwarmtijd, met een continue stoomuitvoer van 45 g/minuut voor snel resultaat en een extra krachtige
stoomstoot van 190 g/minuut om hardnekkige kreuken aan te kunnen.

(1) Van Calor, vergeleken met andere Calor zoolplaten (2) van eerdere Easygliss generatie
* van Calor, vergeleken met andere Calor zoolplaten * vergeleken met eerdere Easygliss generatie

 



PRODUCTVOORDELEN

#1 in glijvermogen*
Het allerbeste glijvermogen van Calor.* Meer stoomkracht.* Ontdek ultieme kracht met de Calor
nr. 1 zoolplaat, met Durilium Airglide technologie voor gegarandeerd uitstekend glijvermogen.

2400 W vermogen voor snel opwarmen
Het perfecte stoomstrijkijzer voor uw dagelijkse behoefte, 2400W vermogen garandeert een
snelle opwarmtijd, voor prestaties die er zijn wanneer u ze nodig heeft.

Doeltreffende strijkprestaties
Een continue stoomuitvoer van tot wel 45 g/minuut zorgt voor snellere strijksessies met
maximale doeltreffendheid en uitzonderlijke prestaties binnen handbereik.

Stoomstoot voor hardnekkige kreuken
Een extra krachtige stoomstoot van 190 g/minuut strijkt kreuken glad uit dikke stoffen en kan
hardnekkige kreuken moeiteloos de baas.

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

Maximale stoomverspreiding
Uitgerust met 100% actieve stoomgaten, ontdek uitstekende stoomdekking voor
ongeëvenaarde doeltreffendheid en snellere strijksessies.

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.
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Automatische stoominstellingen
Ongeëvenaard gebruiksgemak binnen handbereik met het Automatisch Stoomsysteem, toont u
de juiste combinatie van stoom en temperatuur met een simpele draai aan de knop.

Eenvoudig vulsysteem voor maximaal comfort
Het stoomstrijkijzer is uitgerust met een eenvoudig vulsysteem met een extra grote vulopening,
nog een functie ontworpen om strijken elke dag makkelijker te maken.

Krasbestendige Durilium AirGlide-strijkzool
Met gegarandeerd uitzonderlijk glijvermogen en langdurige prestaties was de hoog kwalitatieve
Durilium Airglide zoolplaat ontworpen voor geweldige duurzaamheid en resultaten waar u op
kan rekenen, dag na dag.

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.

Langdurige prestaties
De antikalkinstelling helpt om op lange termijn de stoomprestaties en de strijkresultaten op peil
te houden.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOM- & KRACHTVERMOGEN
Vermogen [2400 W]

Continue stoomafgifte 45 g/min

Stoomstoot g/min g/min

Verticaal stomen Ja

Sprayknop Ja

Instellingen stoom en temperatuur Automatische stoom
KRACHTIGE STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie Durilium AirGlide

Glijvermogen strijkzool *****

Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****

Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern

Precisietip Ja
COMFORTABEL GEBRUIK

Anti-drup Ja

Lengte netsnoer [2 m]

Capaciteit waterreservoir (ml) [270 ml]

Ergonomische stoomknop Ja

Stabiele achterkant Ja

Vulopening water Extra groot
KALKBEHEER

Anti-kalkfunctie Anti-kalk instelling
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Blauw (Blueprint / Aqua Metal)

Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830007487

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

EAN ST : 3121040074879
EAN UC :

6 36 3 108
C20 :
C40 :
HQ4 :

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

breedte)
300,0 x 145,0 x 150,0 (mm) 340 x 140 x 180 (MM) 425 x 343 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 1 206 (MM)

gewicht 1295 1,648 (KG) 9,89 (KG) 199,02 (KG)


