
Nejlehčí bezšňůrová žehlička značky Tefal

Bezšňůrová technologie pro větší akceschopnost a svobodu pohybu
Lehká a snadno ovladatelná žehlička Freemove Air je hbitá, dostane se
všude a umožňuje snadné a zcela bezpečné žehlení.

FREEMOVE AIR FV6520
Bezšňůrová žehlička Tefal Freemove Air FV6520E0

FV6520E0

 

 

 Nejlehčí bezšňůrová žehlička Tefal, lehká a hbitá. Žehlička Freemove Air zajišťuje naprostou svobodu pohybu pro
optimální pohodlí během žehlení. Tato bezšňůrová žehlička se vyznačuje chytrou technologií dobíjení a
nádherným ergonomickým designem, který umožňuje rychlé a snadné žehlení bez napájecího kabelu.

 



VÝHODY PRODUKTU

Bezšňůrová technologie
Žehlička je vybavena bezšňůrovou technologií, která umožňuje naprostou svobodu pohybu a
optimálně pohodlné používání.

Rychlé dobíjení
Než upravíte polohu oděvů, žehlička se dobije a vy můžete pokračovat v žehlení!

Ergonomická základna
Základna se dokonale přizpůsobí přirozenému vodorovnému pohybu žehlení, abyste mohli
žehlit bez námahy.

Chytrá kontrolka
Základna je vybavena kontrolkou, které signalizuje potřebu dobití žehličky.

Nízká hmotnost
Nízká hmotnost pro maximálně pohodlné používání.

Inteligentní automatické vypnutí pro zvýšenou bezpečnost
Je-li žehlička náhodou ponechána bez dozoru, automaticky se vypne. Je-li ponechána na
základně po dobu delší než 8 minut, vypne se. Chcete-li žehličku opět zapnout, stačí ji zvednout
ze základny a poté ji vrátit zpět, aby se dobíjela.



Video (videa)Video (videa)

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
Nastavení páry a teploty Ruční nastavení

POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
Ergonomické zapínání napařování ANO

Objem zásobníku na vodu 250 ml

Nádržka [Large]
OPATŘENÍ PROTI VÁPENATÝM USAZENINÁM

Funkce Anti scale proti usazeninám Integrovaná ochrana proti usazeninám Anti-Scale
OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barvy Bílá a modrá

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006483

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

EAN ST : 3121040064832
EAN UC : 3121040064832

4 8 4 32
C20 : 1 460
C40 : 3 020
HQ4 : 3 500

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 270 x 120 x 145 (mm) 344 x 244 x 194 (MM) 510 x 370 x 420 (MM) 1 200 x 800 x 1 770 (MM)

Hmotnost 0.84 (kg) 2,285 (KG) 9,14 (KG) 73,12 (KG)


