
Al wat je nodig hebt om snel te strijken

Professionele resultaten en langdurige prestaties met slechts één druk op
de knop
Effectis Anti-calc biedt professionele resultaten met slechts één druk op de
knop. De hogedruk-stoom in combinatie met technologie die instellen
overbodig maakt, zal je strijkervaring volledig veranderen, voor een snel en
efficiënt resultaat. Uitstekende prestaties houden aan dankzij de exclusieve
technologie zoals de kalkcollector en de Durilium Airglide
Autoclean-strijkzool.

EFFECTIS ANTI-CALC GV6839
Hogedruk-stoomgenerator

GV6839C0

 

 

 Hogedruk-stoomgenerator GV6839
Effectis Anti-calc levert het ultieme strijkpakket in een mooi, compact design. Deze hogedruk-stoomgenerator
zorgt voor krachtige stoom en de beste glijprestaties door Calor voor een snelle en efficiënte strijkervaring. De
exclusieve kalkcollector zorgt voor een betrouwbaar en langdurig strijkresultaat en met de geavanceerde
technologie die instellen overbodig maakt, hoef je je textiel niet meer te sorteren en loopt je kleding geen risico
meer op brandvlekken.

 



PRODUCTVOORDELEN

Tijdbesparend
Strijken wordt gemakkelijk dankzij de hogedruk-stoom die tot in de stof doordringt.

Krachtig 
Stoomstoot om dikke stoffen te strijken en hardnekkige kreuken te verwijderen.

Makkelijk en doeltreffend ontkalken
Dankzij de kalkcollector kun je kalkafzettingen in de boiler gemakkelijk verwijderen, waardoor je
apparaat langer meegaat en de stoomkracht niet afneemt.

Durilium AirGlide Autoclean-strijkzool: 33% beter glijvermogen van Calor
De nieuwe Durilium AirGlide-technologie garandeert de beste glijding van Calor voor snel en
moeiteloos strijken. Ze verzekert ook een optimale stoomverdeling voor uiterst efficiënt
strijken. De katalytische Autoclean-coating bedacht door Calor helpt je om de strijkzool
langdurig vrij van vlekken én in een perfecte staat te houden.

Geen instelling nodig
Eén perfecte combinatie van temperatuur en stoom zorgt moeiteloos voor een uitstekend
resultaat en verwijdert elk risico dat de stoffen verbrand raken.

Gemakkelijk mee te nemen
Gemakkelijk te vergrendelen voor transport.

Compact
Compact design voor gemakkelijker gebruiken en opbergen.



verpakkingverpakking

Andere productfoto's

3D/360 afbeelding
Digitale handleidingHardcopy handleidingSnelstartgidsHandleidingen :

GetuigschriftviraleBest practiceZakelijkRecept en tipsSnelstartgidsvergelijkendeproductvideo :
POS pakketDigitale KitPR pakketRadio advertentiePers advertentieTV advertentie

Gebruiksvriendelijk
Het grote waterreservoir kan op elk moment tijdens het strijken worden bijgevuld

Product kan tot 10 jaar gerepareerd worden
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie
• Snelle levering van betaalbare reserveonderdelen gedurende 10 jaar
• 6500 servicecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOM
Vermogen 2200 W

Stoomafgifte 100 g/min

Stoomstoot 290 g/min

Hogedruk-stoomgenerator JA

Stoomdruk 6,5 bar

Verticaal stomen JA

Instellingen stoom en temperatuur Geen instelling nodig

Opwarmtijd 2 min
STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie Durilium Airglide Autoclean

Glijvermogen strijkzool *****

Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****

Precisiepunt JA

Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern
COMFORTABEL GEBRUIK

Stabiele hiel JA

Capaciteit waterreservoir (L) 1.4 L

Waterreservoir Vast

Indicator "reservoir leeg" JA

Continu bijvullen JA

Automatische uitschakeling JA

Ecostand Ja

Lengte netsnoer 1,6 m

Snoeropbergruimte Stroomsnoer en stoomsnoer

Vergrendelsysteem JA
DUURZAAMHEID

Anti-kalkfunctie Spoelsysteem

Kalkcollector JA

Indicatielampje ontkalken JA
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Zwart en groen, met een zwarte onderkant

Land van herkomst France

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006487

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

EAN ST : 3121040064870
EAN UC :

1 8 3 24
C20 :
C40 :
HQ4 :

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 33.5 x 21.8 x 27.0 400 x 285 x 310 (MM) 400 x 290 x 345 (MM) 1 200 x 800 x 1 179 (MM)

gewicht 4.0 4,61 (KG) 4,61 (KG) 110,64 (KG)


