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Stoomstrijkijzer

ref. TDA70EASY - Wit / Zwart
TDA70EASY

Strijken was nog nooit zo eenvoudig en
veilig. Voorsorteren en ingewikkelde
programma's zijn verleden tijd.
● EasyComfort: voor het maximale comfort en gemak. Geen

ingewikkelde temperatuurinstellingen meer. Eén stand voor alle
textielsoorten.

● i-Temp: de intelligente temperatuur geschikt voor alle
strijkbaar textiel

● SensorSecure: schakelt automatisch uit wanneer men de
handgreep loslaat, warmt snel terug op wanneer men het
opnieuw ter hand neemt

● Stomstootfunctie: 200g
● Vlot te ontkalken met ontkalkingsvloeistof TDZ1101

Technische Data
Afmetingen van het toestel (mm) :  156 x 120 x 311
Dimensions of the master case (mm) :  385 x 280 x 350
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  180
Units per layer :  45
Nettogewicht (kg) :  1,8
Brutogewicht (kg) :  2,0
EAN-code :  4242002947051
Maximaal vermogen :  2400
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  250,0
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :  CE, VDE
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Toebehoren
TDZ1101 : Ontkalkingsmiddel
TDZ1550 : Strijkzool-beschermer
TDZ1750 :
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ref. TDA70EASY - Wit / Zwart
TDA70EASY

Strijken was nog nooit zo eenvoudig en
veilig. Voorsorteren en ingewikkelde
programma's zijn verleden tijd.

Prestaties

- Dampstoot 200g/min

- Dampvermogen: 45 g/min om langdurig te stoomstrijken

- Maximale aansluitwaarde: 2400 W max.

- Advanced steam system: optimale verdeling van de stoom
door de ideale vorm en plaatsing van de stoomgaten in de
strijkzool

- CeraniumGlissée strijkzool

Gebruiksgemak

- EasyComfort: één enkel programma voor alle soorten textiel.

- i-Temp: één optimale temperatuurstand voor alle strijkbare
stoffen

- Het TempOK-display geeft gedurende het opwarmen of
afkoelen weer wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt

- Variabel instelbare dampproductie (6 standen)

- 3AntiCalc - drievoudige bescherming tegen kalkaanzetting:
self-clean, calc'n clean en geïntegreerd Anti-kalk systeem

- Verticaal stomen laat toe kledingstukken op te frissen

- Groot doorzichtig waterreservoir (380 ml), eenvoudig te vullen

- QuickFilling: grote vulopening met afsluiting voor extra snel en
eenvoudig vullen/ledigen van het waterreservoir

- Ergonomisch design: duimsteun en grote knoppen voor
maximaal comfort tijdens het strijken

- Spray-functie

- Scherpe punt om precies te strijken, ideaal rond knopen en
voor manchetten

- Druppelstop

- Extra lang textielsnoer (2,5 m) met flexibele aansluiting en
opwikkelmogelijkheid

Veiligheid

- SensorSecure: het ijzer warmt op zodra u het ter hand neemt
en schakelt uit wanneer u de handgreep lost

Toebehoren

- Optioneel toebehoren: StoreProtect ref TDZ1750

- Optioneel toebehoren: TextileProtect (ref. TDZ1101):
textielbeschermingszool voor delicate en/of donkere stoffen

- Optioneel toebehoren: CalcProtect (ref. TDZ1101):
ontkalkingsvloeistof


