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TDS6080TR

Yenilikçi HygienicSteam teknolojisi sizi ve
sevdiklerinizi korur
● Özel Hijyen Programı: yenilikçi Hygienic Buhar teknolojisi
● i-Temp: Her türlü ütülenebilir kumaşı çabuk ve güvenli

bir şekilde ütüleyebilmeniz için mükemmel ısı ve buhar
kombinasyonu

● Calc'nClean Perfect: Buhar istasyonlarında bir ilk. Hem ütüyü
hem de kazanını kireçten arındıran kireç temizleme sistemi

● Entegre güvenlik sistemiyle 6 bar güçlü buhar
● 3 yoğun buhar atışıyla 400 gramlık benzersiz şok buhar

Teknik bilgiler
cihaz ölçüsü (mm) :  285 x 245 x 405
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :  325 x 265 x 468
Palet boyutları :  210.0 x 80.0 x 120.0
Paletteki cihaz adedi :  36
Net ağırlık (kg) :  4,660
EAN numarası :  4242002971476
Gerilim (V) :  220-240
Frekans (Hz) :  50/60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :  180,0
Fiş tipi :  Topraklı Standart fiş
Onay belgesi :  CE, ROSTEST, VDE
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Performans

- Buhar Basıncı: Güvenlik sistemli 6 bar

- 400 Gram: 3 yoğun buhar atışıyla 400 Gramlık şok buhar çıkışı

- Sabit buhar çıkışı: 120 g/dk

- Güç: 2400 W

- Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı

- CeraniumGlissée Pro soleplate: en iyi kayganlık ve çiziğe karşı
en yüksek dayanıklılık

- Isınma süresi: 2 dakika

- "eco" ayarı sayesinde 25 % elektrikten, 35 % sudan tasarruf
sağlar.

Kullanım Kolaylığı

- Hygiene Programı: Sıcaklık, buhar basıncı ve kesikli buhar
teknolojisi birleşimi

- VarioComfort: Mükemmel koordinasyonu sayesinde mükemmel
sonuclar için organize edilmiş programlar - kolay kullanım

- i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için
mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu

- Calc'nClean Perfect: Buhar istasyonlarında bir ilk. Hem ütüyü
hem kazanı kireçten arındıran temizleme sistemi

- Kireç temizliği hatırlatma sistemi

- 1.5 l kapasiteli geniş su tankı: Sürekli su ilave edebilme özelliği
sayesinde kesintisiz ütü yapma imkanı

- Dikey buharla ütüleme imkanı

- Hızlı ütüleme için geliştirilmiş 'advanced steam sistemi'

- "su tankı boş" ve "buhar hazır"göstergeleri

Güvenlik

- Güvenli Kilit Sistemi: Taşıma ve saklama esnasında ekstra
güvenlik sağlayan özel kilit sistemi

- Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde ütü hareketsiz
bırakıldığında otomatik olarak elektriğini keser ve kapanır
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