
Kompaktinis garų generatorius, Sensixx'x
DI90 EasyComfort, 2400 W
TDI90EASY

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Didelė vandens bakelio talpa
1 x Kalkių šalinimo priemonė

Papildomi priedai
TDZ1101 : Minkštiklis
TDZ1750 :

Lyginimas tuo pačiu metu dar niekada
nebuvo paprastesnis ir galingesnis. Jokio
išankstinio rūšiavimo. Nereikia jokių
nustatymų. Maksimalus našumas.
● EasyComfort: didžiausiam patogumui. Nereikia jokių

temperatūros nustatymų. Dėl to lyginimas tampa itin patogiu.
● MotorSteam: kas kartą garai įsiskverbia giliau į audinį

integruoto variklio dėka.
● i-Temp Advanced: optimalus temperatūros ir garų derinys

suteikia galimybę saugiai ir greitai išlyginti visus lygintinus
audinius.

● SensorSteam: lietimu valdomas automatinis prietaiso
įsijungimas ir išsijungimas bei varikliu generuojama pastovi
garų srovė.

● Nukalkinimas su TDZ1101.

Techniniai duomenys
Pagrindinė produkto spalva :  balta
Antrinė spalva :  Juodas
laido suvyniojimas į skyrelį :  Laido užvyniojimas
Svoris neto (kg) :  1,976
Kiekis antrinėje pakuotėje :  4
Kiekis standartinėje paletėje :  180
Pakuotės išmatavimai (mm) :  38.5 x 28 x 35
Svoris bruto su pakuote (kg) :  9,04
Paletės svoris bruto (kg) :  429,30
Įtampa (V) :  220-240
Atitikties sertifikatai :  CE, ROSTEST, VDE
Dažnis (Hz) :  50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :  250,0
Kištuko tipas :  Schuko-/Gardy su įžeminimu
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Funkcionalumas

- EasyComfort: temperatūros nustatymai nereikalingi.

- i-Temp funkcija: ideali temperatūros ir garų srauto kombinacija
tinka visiems audinių tipams

- MotorSteam: gilesniam variklio gaminamų garų
prasiskverbimui į audinį.

- Garų srautas 55 g/min

- Garų kiekis: 200 gr

- Vertikalaus garo srautas: 45 g/min

- SteamOnDemand: skleidžia garus tol, kol laikote nuspaudę
garų išleidimo jungiklį.

- Didelis permatomas vandens rezervuaras (300 ml)

- CeraniumGlissée lygintuvo padas su emaliuotomis slydimą
geriniančiomis linijomis, garų kanalais ir 3 fazių išdėstymu –
idealus garų paskirstymas ir tobulas slydimas.

Saugumas

- SensorSecure: nauja automatinio išsijungimo funkcijos karta.
Jutikliai aktyvuojami suėmus rankeną, o paleidus rankeną
prietaisas automatiškai išsijungia.

- garų jutiklis

Komfortas

- Galia: 2400 W maks.

- Itin ilgas 2.5 M maitinimo kabelis su lanksčia jungtimi ir
kabelio laikikliu.

- Pažangi garų sistema: optimizuotas garų paskirstymas dėl
naujos kartos pado struktūros

- "eco"-garų nustatymo funkcija – sutaupo iki 25% energijos ir
iki 35% vandens, palyginus su "max" garų nustatymo funkcija.

- Garų reguliavimas „Set“ mygtuku: 3 nustatymai - eco / max /
be garų

- TempOK rodmuo ekranėlyje įsižiebia kai kaitinimo ir aušinimo
fazėje temperatūra pasiekia nustatytąją.

- 4AntiCalc: keturguba valymo funkcija – savaiminis valymasis,
calc’n clean, integruota apsaugos nuo kalkių sistema,
specialus skystis intensyviam valymui

- „QuickFill“ sistema: greitas vandens pripylimas/išpylimas per
didelę angą gale

- Ergonomiškas dizainas: nykščio atrama ir dideli mygtukai
didžiausiam komfortui lyginant.

- Vandens purškimas

- Nusmailinta pado noselė lengvam lyginimui apie sagas ir
užtrauktukus

- Apsauga nuo lašėjimo

Priedai

- Papildomi priedai: laikymo apsauga StoreProtect TDZ1750.

- Papildomi priedai: Audinį apsaugantis lygintuvo pado dangtelis
TDZ1101

- Papildomi priedai: nukalkinimo skystis TDZ1101
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