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Compact Steam generator

TDI902431E - Wit / Grasgroen
TDI902431E

Bespaart op energie en overtuigt met de
veiligheids- en comfortfuncties.
● MotorSteam: van begin tot einde diepere stoompenetratie in

het textiel dankzij de geïntegreerde motorpomp
● Eco stand: 25% lager energieverbruik en 30% minder water
● i-Temp Advanced: de optimale combinatie van een intelligente

temperatuur met de juiste stoomhoeveelheid. Strijk zonder
zorgen alle strijbaar textiel

● AntiShine: het ideale programma voor al uw donkere en
delicate kledingstukken

● Efficiënt te ontkalken met de meegeleverde ontkalkingsvloeistof

Technische Data
Kleur :  wit
Tweede kleur :  gras green
Nettogewicht (kg) :  2,1
Verpakkingseenheid :  2
Standaardhoeveelheid per palet :  162
Afmetingen van de verpakkingseenheid (cm) :  22 x 28 x 35
Brutogewicht verpakkingseenheid (kg) :  4,78
Brutogewicht pallet (kg) :  409,68
Spanning (V) :  220-240
Keurmerken :  CE, ROSTEST, VDE
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte aansluitkabel :  250,0
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding

4242002782133
Toebehoren
TDZ1550 : Strijkzool-beschermer
TDZ1750 :
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TDI902431E - Wit / Grasgroen
TDI902431E

Bespaart op energie en overtuigt met de
veiligheids- en comfortfuncties.

Technische kenmerken

- Maximale aansluitwaarde: 2400 W max.

- MotorSteam: diepere stoomdoordringing in de stof dankzij
geïntegreerde motorpomp

- sensor steam: wanneer de handgreep vastgehouden
wordt gaat het toestel aan en is er stoomproductie via de
motorpomp

- 'eco'-stand: 25% energiebesparing in vergelijking met de 'max'-
stand

- Antishine-programma: speciale bescherming voor donkere en
delicate stoffen

- i-Temp: de perfecte combinatie van temperatuur en stoom
voor alle strijkbare stoffen

- CeraniumGlissée strijkzool

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

Functies

- Dampvermogen: 45 g/min om langdurig te stoomstrijken

- Stoomstoot: 200 g

- Stoomregeling via "SET" knop met 3 standen: eco / max/
stoom uit

- StaemOnDemand: stoom zolang de knop ingedrukt gehouden
wordt

- Verticaal stomen laat toe kledingstukken op te frissen

- Preciese, traploze regeling van de temperatuur via draaiknop

Uitrusting

- TempOK verklikkerlichtje geeft aan wanneer de juiste
temperatuur bereikt is

- 4AntiCalc: viervoudige ontkalkingsfunctie met een self-
clean ventiel, calc'n clean, geïntegreerd anti-calc systeem et
reinigingsvloeistof

- Druppelstop

- ERrgonomisch design van de plaats waar de duim gezet wordt
- grote knoppen

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

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

- Groot doorzichtig waterreservoir (400 ml), makkelijk te vullen

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

- Spray-functie

Toebehoren

- Meegeleverd toebehoren: Vulbekertje

- Optioneel toebehoren: StoreProtect ref TDZ1750

- Optioneel toebehoren: TextileProtect (ref. TDZ1550):
textielbeschermingszool voor delicate en/of donkere stoffen

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


