
MIMOŘÁDNÝ VÝKON
BRÁNÍ VZNIKU SKVRN OD VODNÍHO KAMENE*

ULTIMATE PURE FV9834E0 modrá
Napařovací žehlička Tefal Ultimate Pure FV9834E0 modrá

FV9834E0

 

 

 Napařovací žehlička Tefal Ultimate Pure nabízí spojení vysokého parního výkonu s unikátním systémem proti
vodnímu kameni, takže je zárukou dokonale účinného žehlení. Zcela nová unikátní technologie filtru mikročástic
vodního kamene pomáhá bránit vzniku usazenin nebo skvrn od vodního kamene při žehlení. Proměnlivý parní
výkon až 55 g/min zase zajišťuje maximální efektivitu a obzvláště výkonný parní ráz 240 g/min si poradí
i s nejodolnějšími záhyby.

* Brání průchodu částic vodního kamene nad 0,2 mm

 



VÝHODY PRODUKTU

Unikátní filtr mikročástic vodního kamene 2 v 1: filtruje veškerou páru a brání vzniku skvrn od
vodního kamene*
Zcela nový unikátní systém proti vodnímu kameni s inovativním filtrem mikročástic nabízí
účinek 2 v 1: filtr zachycuje vodní kámen a k prádlu se dostane jen čistá pára.
 
Filtr mikročástic vodního kamene lze snadno vyjmout a vyčistit.
 
Dopřejte si žehlení bez starostí a s mimořádnými výsledky!
 
* Brání průchodu částic vodního kamene nad 0,2 mm

Mimořádně výkonná napařovací žehlička
Příkon 3 000 W pro rychlé zahřátí a vysoký výkon.

Výkonný parní ráz pro odstranění těch nejodolnějších záhybů
Intenzivní parní ráz 240 g/min pomáhá při žehlení silných látek a snadno si poradí
i s nejodolnějšími záhyby.

Výkonný nepřetržitý výstup páry pro snadné rozžehlení záhybů
Nepřetržitý výstup páry až 55 g/min poskytuje ideální konstantní množství páry pro účinné
odstranění všech záhybů.

Žehlicí plocha Durilium AirGlide Autoclean: nejrychlejší a nejsnazší skluz*
Technologie Durilium AirGlide přináší nejlepší kluznost pro rychlé a snadné žehlení. Zajišťuje
také optimální rozptyl páry pro vysoce účinné žehlení. Katalytický povrch Autoclean vyvinutý
značkou Tefal pomáhá udržovat žehlicí plochu beze skvrn a v dokonalém stavu.
 
* Externí test povrchů
 

Inteligentní automatické vypnutí pro zvýšenou bezpečnost
Je-li žehlička ponechána bez dozoru, automaticky se vypne. Ve vertikální poloze se vypne za 8
minut. Pokud žehlička zůstane stát na žehlicí ploše, trvá její vypnutí pouhých 30 sekund.

Funkce Anti-drip brání vzniku skvrn na prádle
Funkce Anti-drip brání odkapávání vody během žehlení a vzniku skvrn na prádle.
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Další obrázky produktu

Nastavení Automatic Steam: volí správné množství páry pro každý druh oděvů
Díky funkci Automatic Steam si nemusíte dělat starosti s volbou správného množství páry.
Stačí vybrat teplotu odpovídající druhu prádla, které žehlíte, a žehlička se o zbytek postará
automaticky. 

Velká nádržka na vodu pro dlouhé žehlení
Nádržka na vodu o objemu 350 ml pohodlně vystačí i na dlouhé žehlení.

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝKON A PÁRA
Příkon [3000 W]

Kontinuální výstup páry [55 g/min]

Parní ráz [240 g]

Vertikální napařování ANO

Kropení ANO

Nastavení páry a teploty Automatická pára
ŽEHLICÍ PLOCHA

Technologie žehlicí plochy Durilium AirGlide Autoclean

Kluznost žehlicí plochy *****

Životnost žehlicí plochy/odolnost proti poškrábání *****

Přesná špička ANO

Koncentrovaný parní ráz na špici žehlicí plochy ANO

Kontinuální pára Špička, boky a střed
KOMFORT POUŽÍVÁNÍ

Ergonomický spouštěč páry ANO

Stabilní pata žehličky ANO

Objem zásobníku na vodu [350 ml]

Objem zásobníku na vodu [350 oz]

Otvor na plnění vodou Extra velký

Anti drip systém - proti odkapávání Ano

Automatické vypnutí ANO

Délka přívodního kabelu [2,5 m]
OPATŘENÍ PROTI VODNÍMU KAMENI

Funkce na odstranění vodního kamene Integrovaná ochrana proti vodnímu kameni a nastavení funkce
odvápnění

Sběrač vodního kamene ANO

Upozornění na vodní kámen ANO
OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barva SAMETOVÝ MODRÝ KOV

Ostatní Filtr mikročástic vodního kamene

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830007082

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121040070826
EAN UC :

4 24 3 72
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 316 x 151 x 163 327 x 168 x 197 (MM) 360 x 348 x 407 (MM) 1 200 x 800 x 1 355 (MM)

Hmotnost 145 1,857 (KG) 7,428 (KG) 154,704 (KG)


