
Duurzame en krachtige prestaties voor perfecte resultaten

Exclusieve uitneembare kalkverzamelaar voor duurzame stoomprestaties
De exclusieve uitneembare kalkverzamelaar van Tefal vangt kalkdeeltjes op,
garandeert een duurzame stoomprestatie en is zeer eenvoudig te reinigen.

ULTIMATE ANTI-CALC FV9788
FV9788C0

 

 

 Ultimate Anti-Calc stoomstrijkijzer voor het strijken van grote hoeveelheden linnen in een handomdraai, met
perfecte resultaten. Een combinatie van geweldige stoomkracht voor het moeiteloos verwijderen van kreukels en
de exclusieve Tefal kalkverzamelaar voor duurzame prestaties.

 



PRODUCTVOORDELEN

3000W voor snel opwarmen
Sterk vermogen voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

Continue stoomproductie voor betere verwijdering van kreukels
Een continue stoomproductie tot 55 g/min zorgt voor de ideale constante stoomhoeveelheid
om alle kreukels efficiënt weg te krijgen.

Stoomstoot tot 230 g/min om zelfs de meest hardnekkige kreukels te verwijderen
Gebruik de stoomstoot voor het verwijderen van hardnekkige kreukels of het verfrissen van
kleding met verticaal stomen.

Durilium Airglide Autoclean strijkzool: het beste glijvermogen
De nieuwe Durilium AirGlide Technologie garandeert het beste glijvermogen* van Tefal voor
snel en moeiteloos strijken. Ook zorgt het voor optimale stoomverdeling voor zeer efficiënt
strijken. Tefals' Autoclean katalytische coating helpt de strijkzool vlekvrij en in perfecte conditie
te houden. *Externe test op coatings 2016

Antidruppelfunctie om het linnengoed vlekvrij te houden
De antidruppelfunctie voorkomt dat water op het linnengoed druppelt en vlekken maakt tijdens
het strijken.

Slimme automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid
Als het strijkijzer per ongeluk langer dan 8 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het zich
automatisch uit. Indien het op de strijkzool of de zijkant wordt geplaatst, duurt het slechts 30
seconden voordat het ijzer zich uitschakelt.

Automatische stoominstelling: de juiste hoeveelheid stoom voor elk kledingstuk
Met de automatische stoomfunctie hoef je niet meer na te denken over de juiste hoeveelheid
stoom. Kies de juiste temperatuur voor het soort linnengoed dat je gaat strijken en het
strijkijzer doet de rest.



verpakkingverpakking

Andere productfoto's

Groot waterreservoir voor lange strijksessies
Dankzij een waterreservoir met een inhoud van 350 ml, kun je comfortabel langdurig strijken.

Product kan gedurende 10 jaar worden gerepareerd
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie • Goedkope en snelle levering van onderdelen
gedurende 10 jaar • 6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOM- & KRACHTVERMOGEN
Vermogen [3000 W]

Continue stoomafgifte [55 g/min]

Stoomstoot [230 g/min]

Stoomstoot [230 g]

Verticaal stomen JA

Sprayknop JA

Instellingen stoom en temperatuur Automatische stoom
KRACHTIGE STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie [Durilium Airglide Autoclean]

Glijvermogen strijkzool *****

Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****

Precisiepunt JA

Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern
COMFORTABEL GEBRUIK

Stabiele achterkant JA

Capaciteit waterreservoir (ml) [0.35 L]

Capaciteit waterreservoir [350 ml]

Vulopening water Groot

Anti-drup functie Ja

Automatische uitschakeling JA

Lengte netsnoer [2.50 m]
KALKBEHEER

Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

Kalkcollector JA
ANDERE KENMERKEN

Kleuren [Bizantium / Dark grey]

Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006562

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040065624
EAN UC :

6 24 3 72
C20 : 2 190
C40 : 5 508
HQ4 : 5 508

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 32 x 14 x 17 (cm) 340 x 168 x 197 (MM) 504 x 340 x 394 (MM) 1 200 x 800 x 1 316 (MM)

gewicht 1.863 (kg) 1,8 (KG) 10,8 (KG) 150,6 (KG)


