
Viditelně výkonnější*

Turbo Boost: nová konstrukce parního rázu pro efektivní žehlení
Turbo Boost je nová patentovaná technologie značky Tefal, která po
vytvoření velkého množství páry umožní rychlejší průnik páry hluboko do
látky s cílem odstranit i ty nejodolnější záhyby.

TURBO PRO ANTI-CALC FV5654+55
FV5655E0

 

 

 Žehlička TurboPro je vybavena novou patentovanou technologií Tefal Turbo Boost pro vytvoření parního rázu,
který pronikne hluboko do látky, aby odstranil i nejodolnější záhyby. Tato napařovací žehlička o příkonu 2600 W
nabízí krátkou dobu zahřátí a vysoký výkon pro každodenní rychlé a bezchybné výsledky žehlení.

*oproti předcházející řadě FV55

 



VÝHODY PRODUKTU

Unikátní patentovaný sběrač vodního kamene pro dlouhodobě vysoký výkon páry
Unikátní patentovaný sběrač vodního kamene Tefal zachycuje částečky vodního kamene,
zajišťuje dlouhodobě vysoký výkon páry a velmi snadno se čistí.

2600 W pro rychlé zahřátí
Vysoký příkon pro rychlé zahřátí a velkou výkonnost.

Variabilní výstup páry pro snadné odstraňování záhybů
Variabilní výstup páry až 50 g/min. poskytuje ideální konstantní množství páry pro účinné
odstranění všech záhybů dle typu látky.

Parní ráz TurboBoost až 220 g/min. odstraní i ty nejodolnější záhyby.
Využijte parní ráz Turbo Boost k odstranění odolných záhybů nebo k osvěžení vašich oděvů
vertikální párou.

Žehlicí plocha Durilium AirGlide Autoclean: číslo 1 v kluznosti od značky Tefal*
Nová technologie Durilium AirGlide zajišťuje nejlepší kluznost značky Tefal* pro rychlé a snadné
žehlení. Zajišťuje i optimální distribuci páry pro vysoce účinné žehlení. Katalytický povrch
Autoclean vyvinutý značkou Tefal pomáhá udržovat žehlicí plochu beze skvrn a v dokonalém
stavu pro delší životnost. * Externí test povrchů, 2016

Funkce Anti Drip brání vzniku skvrn na prádle
Funkce Anti Drip během žehlení brání odkapávání vody a vzniku skvrn na prádle.

Inteligentní automatické vypnutí pro zvýšenou bezpečnost
Je-li žehlička náhodou 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.



Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu

Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Nastavení Eco pro úsporu energie
Nastavení Eco redukuje spotřebu energie až o 20%.*     *-20 % v porovnání se spotřebou energie
na úrovni maximálního výkonu.

Záruka servisu Easy Repair po dobu 10 let  
• Konstrukce pro snadný servis • Rychlá a nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu 10
let • 6 500 servisních středisek na celém světě

 *-20 % v porovnání se spotřebou energie na úrovni maximálního výkonu.

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

PARNÍ A SILOVÝ VÝKON
Příkon [2600 W]

Průběžný výstup páry [50 g/min]

Parní ráz [220 g/min]

Svislé napařování ANO

Kropení ANO

Nastavení páry a teploty Automatická pára
VÝKON ŽEHLICÍ PLOCHY

Technologie žehlicí plochy [Durilium AirGlide Autoclean]

Kluznost žehlicí plochy *****

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

Přesná špička ANO

Průběžný rozptyl páry Vršek, bok a střed
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Ergonomické zapínání napařování ANO

Stabilizační podpěra ANO

Objem zásobníku na vodu [300 ml]

Nádržka Extra velký

Anti drip systém - proti odkapávání Ano

Automatické vypnutí ANO

Eco režim Ano

Délka napájecího kabelu [2 m]
OPATŘENÍ PROTI VÁPENATÝM USAZENINÁM

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

Sběrač usazenin ANO
OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barvy [Dark grey, white and silver]

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006435

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

EAN ST : 3121040064351
EAN UC :

6 24 3 72
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 328 x 169 x 196 (MM) 505 x 330 x 392 (MM) 1 200 x 800 x 1 152 (MM)

Hmotnost 1,857 (KG) 11,14 (KG) 154,68 (KG)


