
Přesné nastavení pro dokonalé výsledky a ochranu oděvů

PŘESNÉ NASTAVENÍ
Vysoce přesná regulace páry zajišťuje díky profesionální technologii
vysokotlakého bojleru Tefal dokonalé výsledky a mimořádnou péči o oděvy.

PRO EXPRESS
Vysokotlaký parní generátor Tefal Pro Express GV7810E0

GV7810E0

 

 

 Vysokotlaký parní generátor Pro Express poskytuje vašim oděvům péči, kterou si zaslouží. Sběrač vodního
kamene zajišťuje maximální ochranu pro dlouhodobý výkon, zatímco vysokotlaká pára s optimálním nastavením
teploty a páry přináší dokonalé výsledky. Praktický zásobník na vodu lze kdykoliv doplňovat a snadno se tak
věnovat delšímu žehlení.

 



VÝHODY PRODUKTU

Úspora času
Vysokotlaká pára proniká materiálem a díky rychlejšímu a snazšímu žehlení šetří čas.

Velmi výkonný
Vyzkoušejte hrubou sílu parního rázu, který vyhladí bez námahy i ty nejodolnější záhyby.

Snadné a účinné odvápňování
Sběrač vodního kamene umožňuje snadné odstraňování usazeného vodního kamene z bojleru,
čímž zajišťuje delší životnost vašeho přístroje a dlouhodobě vysoký výkon páry.

Samočisticí žehlicí plocha Durilium AirGlide Autoclean: O 33 % lepší kluznost
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 značky Tefal pomáhá dlouhodobě udržovat žehlicí plochu beze skvrn a v dokonalém
stavu.

Snadné a bezpečné přenášení
Bezpečnostní lock systém zajišťuje snadné a bezpečné přenášení a ukládání.

Praktické funkce
Vyjímatelnou nádržku na vodu lze doplňovat kdykoli během žehlení.

Důmyslné řešení
Důmyslný systém pro ukládání umožňuje obtočit parní hadici kolem základny produktu.



Video (videa)Video (videa)

ObalObal

Další obrázky produktu

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

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

PARNÍ A SILOVÝ VÝKON
Příkon 2400 W

Výstup páry 120 g/min

Parní ráz 430 g/min

Vysokotlaký bojler ANO

Tlak páry 6.6 bar

Svislé napařování ANO

Nastavení páry a teploty Ruční nastavení

Čas zahřívání 2 min
VÝKON ŽEHLICÍ PLOCHY

Technologie žehlicí plochy patentovaná samočisticí deska Durilium AirGlide a funkce
Autoclean pro dlouhotrvající kluznost

Kluznost žehlicí plochy *****

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

Průběžný rozptyl páry Vršek, bok a střed
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stabilizační podpěra ANO

Objem zásobníku na vodu 1,6 L

Nádržka na vodu Odnímatelný

Kontrolka prázdné nádržky ANO

Průběžné doplňování ANO

Automatické vypnutí ANO

Eco režim Ano

Délka napájecího kabelu 1,8 m

Uložení šňůry Elektrická šňůra a přívodní hadice na páru

Systém zamykání ANO
VÝDRŽ

Funkce Anti scale proti usazeninám Systém oplachování

Sběrač usazenin ANO

Upozornění na usazeniny ANO
OTHER FEATURES

Barvy Bílá a bordová

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006571

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

EAN ST : 3121040065716
EAN UC :

1 6 3 18
C20 : 592

C40 : 1 232
HQ4 : 1 413

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 48.2 x 29.1 x 37.1 (cm) 482 x 291 x 371 (MM) 482 x 291 x 371 (MM) 1 200 x 800 x 1 263 (MM)

Hmotnost 4.72 (kg) 6,6 (KG) 6,6 (KG) 139,8 (KG)


