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 Rychlé a jednoduché žehlení
Rychlé a jednoduché žehlení
Žehlička Easygliss je vybavena nejkluznější žehlicí plochou s technologií Durilium®. Stejně jako miliony
zákazníků po celém světě, i Vy se můžete spolehnout na technologii Durilium® vyvinutou značkou Tefal pro
rychlé a jednoduché žehlení. Pro další usnadnění neoblíbené činnosti je k dispozici automatická regulace páry dle
nastavené teploty, ergonomické ovládání množství páry pod rukojetí a speciální přesná špička pro žehlení těžko
přístupných míst.

 



VÝHODY PRODUKTU

Žehlicí plocha Durilium®
Všechny žehlicí plochy nejsou stejné. Technologii Durilium, kterou vyvinula značka Tefal,
využívají miliony spotřebitelů na celém světě. Již více než 30 let jsou naše žehlicí plochy vysoce
oceňovány pro svou výjimečnou kluznost, která zajišťuje rychlé a snadné žehlení, a pro
vynikající odolnost vůči poškrábání, a to i při žehlení problematických míst, například zipů.

Příkon 2400 W pro rychlé nahřátí
Vysoký příkon zajišťuje rychlé zahřátí a vysoký výkon.

Optimální distribuce páry pro snadné žehlení
 
Specifická konstrukce žehličky zajišťuje optimální distribuci páry po celé žehlicí ploše. Na rozdíl
od většiny konkurenčních značek je pára rozváděna ze špičky i ze středu žehlicí desky pro
vysoce účinné žehlení. Látka je velmi účinně zvlhčena, což vám usnadňuje žehlení.
 

Funkce Anti Drip pro prádlo beze skvrn
Brání odkapávání vody na prádlo při žehlení jemných látek při nízkých teplotách.

Stálá pára pro usnadnění žehlení
Stálý výstup páry až 35 g/min pro snadné odstranění běžných záhybů suchého oblečení.

Snadné nastavení
S funkcí automatické páry si jen zvolíte typ vaší látky a žehlička se postará o vše ostatní,
přičemž automaticky nastaví vhodnou teplotu i množství páry.

Přesná špička pro komfortní žehlení
Špička žehličky má speciální tvar, díky němuž je žehlení okolo knoflíků daleko snadnější.



Video (videa)Video (videa)

Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu

Další obrázky produktu

Parní ráz pro odstranění i odolných záhybů 
Parní ráz až 140 g/min použijte pro odstranění odolných záhybů.

XL plnicí otvor
XL plnicí otvor pro extra rychlé plnění nádržky vodou

Odvápnění
Integrovaný dvojí odvápňovací systém umožňuje jednoduchou údržbu vaší žehličky. Pravidelná
údržba zajistí dlouhodobě vysoký výkon páry a prodlouženou životnost spotřebiče.

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
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VLASTNOSTI PRODUKTU

PARNÍ A SILOVÝ VÝKON
Příkon [2400 W]

Průběžný výstup páry [35 g/min]

Parní ráz [140 g/min]

Svislé napařování ANO

Kropení ANO

Nastavení páry a teploty Automatická pára
VÝKON ŽEHLICÍ PLOCHY

Technologie žehlicí plochy Durilium Airglide Technology

Kluznost žehlicí plochy *****

Odolnost žehlicí plochy/ochrana proti oděrům *****

Přesná špička ANO

Průběžný rozptyl páry Vršek, bok a střed
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stabilizační podpěra ANO

Objem zásobníku na vodu [270 ml]

Nádržka Extra velký

Anti drip systém - proti odkapávání Ano
OPATŘENÍ PROTI VÁPENATÝM USAZENINÁM

Funkce Anti scale proti usazeninám Integrovaná ochrana proti usazeninám Anti-Scale a její nastavení
OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barva červená

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006853

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

EAN ST : 3121040068533
EAN UC :

6 36 3 108
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 30 x 13 x 18 (mm) 340 x 150 x 180 (MM) 450 x 340 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 1 206 (MM)

Hmotnost 1.3 (KG) 1,607 (KG) 9,64 (KG) 194,52 (KG)


