
Buharlı ütü, Sensixx'x DA30, 2400 W
TDA3024010

Her yöne rahat ve pürüzsüz ütüleme, hem
de canlı renk seçenekleriyle.
● Her yöne pürüzsüz ütü için çok yönlü CeraniumGlissée taban
● 3AntiCalc: self-clean, calc'n clean ve entegre anti-calc ile 3'lü

kireç temizleme sistemi
● 150 gr. şok buhar çıkışı

Teknik bilgiler
cihaz ölçüsü (mm) :  150 x 121 x 290
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :  180 x 130 x 340
Palet boyutları :  204.0 x 80.0 x 120.0
Kartondaki ambalaj sayısı :  4
Paletteki cihaz adedi :  180
Net ağırlık (kg) :  1,451
Brüt ağırlık (Kg) :  1,6
EAN numarası :  4242002814681
Çekilen maksimum güç (W) :  2400
Gerilim (V) :  220-240
Frekans (Hz) :  50/60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :  200,0
Fiş tipi :  Topraklı Standart fiş
Onay belgesi :  CE, ROSTEST, VDE
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Her yöne rahat ve pürüzsüz ütüleme, hem de
canlı renk seçenekleriyle.

Performans

- Güç: 2400 W maks.

- Şok buhar çıkışı: 150 g/dk

- Sabit buhar çıkışı: 40 g/dk

- Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı

Kullanım Kolaylığı

- Her yöne kırışıksız ve pürüzsüz ütü için çok yönlü
CeraniumGlissée taban

- 3AntiCalc özelliği: kendi kendini temizleme, calc'n clean
sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı
üç kat etkili koruma

- Çabuk dolum: hızlı ve kolay doldurma/boşaltma için kapaklı
büyük doldurma ağzı

- Ergonomik Kullanım

- Kolay doldurulabilen transparan, 320 ml kapasiteli su tankı

- Rahat ütüleme için ergonomik tasarım:
- yumuşak tutma yeri
- büyük ergonomik düğmeler
- başparmak dinlendirme alanı

- Damlama emniyeti

- Dikey konumda buhar çıkışı

- Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat
ütüleme sağlayan daha sivri ütü tabanı

- Sprey özelliği

- Buhar miktar ayarı

- Kademesiz ısı ayarı

- Ütünün çalıştığını gösteren kontrol ışığı

Aksesuarlar

- İsteğe bağlı aksesuar: kireç arındırma solüsyonu TDZ1101
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