
Skvělý vzhled během chviličky!

ACCESS STEAM MINUTE DT7000+2
Tefal Access Steam Minute DT7000E1 ruční napařovač oděvů

DT7000E0

 

 

 Access Steam Minute je snadno použitelný ruční napařovač oděvů, díky kterému můžete vypadat dokonale
během chviličky. Bez starostí s ním dosáhnete hladkého a reprezentativního vzhledu. Vyzkoušejte péči o oděvy
bez námahy, ideální pro úpravy oděvů na poslední chvíli a bezproblémové každodenní použití.

 



VÝHODY PRODUKTU

Rychlé a spolehlivé výsledky – snadno
Perfektní pro úpravy oděvů na poslední chvíli a bezproblémové každodenní použití. Vyznačuje
se rychlým 45vteřinovým nahříváním. Ruční napařovač oděvů je nejrychlejším a nejsnazším
způsobem, jak vypadat skvěle i bez žehlicího prkna.

Bez potřeby žehlicího prkna
Objevte napařování pro péči o veškeré oděvy bez zbytečných starostí, které eliminuje potřebu
žehlicího prkna.

Pohodlí a snazší používání
Díky vyjímatelnému zásobníku na vodu můžete pohodlí a jednoduchost žehlení pozvednout na
novou úroveň.

Uživatelsky příjemný ergonomický design
Jednoduché a přímočaré používání se snadno přístupným tlačítkem páry a ergonomickou
stojanovou základnou pro bezkonkurenčně snadné používání.

Osvěžuje a dezinfikuje
Intenzivní výkon páry během napařování osvěžuje a dezinfikuje, čímž zajišťuje maximální
svěžest a hygienu oděvů.

Vhodný pro všechny druhy oděvů
Bezpečné použití na všech druzích látek včetně těch nejjemnějších, jako je hedvábí.

PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Součástí produktu je sada tří praktických příslušenství: textilní kartáč na silnější materiály,
látkový nástavec na choulostivé materiály a nerezový háček na dveře, abyste mohli skvělých
výsledků dosáhnout kdekoliv.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

PARNÍ A SILOVÝ VÝKON
Příkon 1100 W

Výstup páry 17 g/min

Čas zahřívání 45 s

Parní hlavice Plast

Dezinfekce ANO
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Obsah nádržky na vodu 150 ml

Nádržka na vodu Odnímatelný

Délka napájecího kabelu 2 m

Autonomie 8 min

Tlačítko zapnuto/vypnuto Ovládání rukou

Kontrolka připravenosti páry ANO

Prostor na uložení napájecího kabelu Velcro

Ovládání páry na rukojeti ANO
[ACCESSORIES]

Příslušenství Kartáčový nástavec + Látkový nástavec

Hák na dveře ANO

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006595

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

EAN ST : 3121040065952
EAN UC :

6 30 3 90
C20 : 2 340
C40 : 4 680
HQ4 : 5 052

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 100 x 120 x 245 (mm) 205 x 142 x 330 (MM) 455 x 435 x 370 (MM) 1 200 x 800 x 1 245 (MM)

Hmotnost 0.8 (kg) 1,8 (KG) 10,8 (KG) 162 (KG)


