
Bezpečná pro všechny druhy látek*. Už žádné připálené
oblečení, už žádné složité nastavování teplot.

SMART PROTECT
Napařovací žehlička Tefal Smart Protect FV4980E0

FV4980E0

 

 

 Žehlení bez obav
S žehličkou Smart Protect můžete žehlit úplně jednoduše, bez nastavování správné teploty a bez rizika připálení
vašeho oblečení. Nejste si jisti, jakou látku vlastně žehlíte? Smart Technology zaručuje absolutní bezpečnost pro
všechny žehlitelné typy látek, včetně dalších prvků výbavy pro žehlení bez obav s vynikajícími výsledky žehlení.

* žehlitelné látky
*žehlitelné látky

 



VÝHODY PRODUKTU

Smart Technology pro žehlení bez obav
Smart Technology umožňuje perfektní kombinaci teploty a páry pro účinné žehlení všech typů
žehlitelných látek.

Bez nastavování teploty
Žehlička je přednastavena na optimální kombinaci teploty a páry, aniž byste se museli bát,
jakou teplotu máte podle typu žehlené látky nastavit.

Bezpečná pro všechny typy látek
Můžete žehlit silné materiály i choulostivé látky od lnu po hedvábí, aniž byste něco připálili.

Žehlicí plocha s technologií Durilium®
Technologie Durilium®AirGlide® nabízí vynikající kluznost, maximální distribuci páry a
výjimečnou odolnost proti poškrábání pro rychlé a efektivní žehlení.

Chytrá funkce auto-off pro extra bezpečnost
Pokud náhodou necháte žehličku bez dozoru, žehlička se automaticky vypne. Ve vertikální
poloze se vypne po 8 minutách. Pokud zůstane žehlička na boku nebo ve vodorovné poloze,
vypne se po 5 minutách.

Anti-drip pro prádlo beze skvrn
Funkce anti-drip zabraňuje odkapávání vody a tvorbě skvrn na prádle během žehlení.

Příkon 2600W
Vysoký výkon pro rychlé zahřátí žehličky a účinné žehlení.



Lifestyle foto (fota) produktuLifestyle foto (fota) produktu

Další obrázky produktu

Stálá pára pro usnadnění žehlení
Stálý výstup páry až 40 g/min pro snadné odstranění běžných záhybů suchého oblečení.

Parní ráz až 180 g/min pro odstranění tvrdošíjných záhybů
Parní ráz použijte pro odstranění tvrdošíjných záhybů nebo pro osvěžení a dezinfekci prádla
vertikální párou.

Nastavení Eco pro úsporu energie
Nastavení Eco snožuje spotřebu energie až o 20%. *

Maximální distribuce páry pro účinné žehlení
Aktivní otvory pro výstup páry ve špičce, na bocích a, na rozdíl od mnoha konkurenčních
výrobků, i uprostřed žehlicí desky umožňují maximální distribuci páry při žehlení.

Precision tip – přesná špička
Špička žehličky má zvláštní snížený tvar pro snadnější žehlení obtížně přístupných míst jako
jsou oblasti kolem knoflíků nebo límce.

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

 * -20% ve srovnání se spotřebou při maximálním nastavení páry

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

PARNÍ A SILOVÝ VÝKON
Příkon [2600 W]

Průběžný výstup páry [40 g/min]

Parní ráz [180 g]

Svislé napařování ANO

Kropení ANO

Nastavení páry a teploty Bez potřeby nastavování
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

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
OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barva Bílá/modrá

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006865

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

EAN ST : 3121040068656
EAN UC :

6 36 3 108
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 310 x 130 x 180 (mm) 340 x 140 x 180 (MM) 425 x 343 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 1 206 (MM)

Hmotnost 1.2949999999999999 (KG) 1,648 (KG) 9,89 (KG) 199,02 (KG)


