
Ferro de caldeira, Serie | 4 EasyComfort
TDS4070

Engomar simples e eficaz, sem necessidade
de pré-selecionar - um único programa para
qualquer tipo de tecido.
● EasyComfort: combinação perfeita de temperatura e vapor

para todos os tecidos. Para um engomar rápido e fácil sem ser
necessário ordenar o tipo de roupa.

● Calc'nClean Easy: um programa de limpeza eficiente com um
depósito dedicado para remover o calcário do ferro.

● i-Temp: a combinação perfeita de temperatura e vapor para
todos os tecidos.

● Sistema de reenchimento contínuo com depósito de água de
grande capacidade: 1.4 l.

● SecureLock System: Mantém o ferro fixo no gerador de vapor
para maior segurança durante o transporte e armazenamento.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  260 x 192 x 385
Dimensões do produto embalado :  310 x 260 x 445
Dimensões da palete :  205.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete :  36
Peso líquido (kg) :  3,458
Código EAN :  4242005060542
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  180,0
Tipo de ficha :  Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação :  CE
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Engomar simples e eficaz, sem necessidade
de pré-selecionar - um único programa para
qualquer tipo de tecido.

Performance

- Até 5.5 bar de pressão de vapor

- Ultimate300: jato de vapor extra de 300 g para vincos difíceis

- Vapor contínuo: 120 g/min

- Potência: 2400 W

- Base em CeraniumGlissée: excelente deslizar e resistência a
riscos

- Função Eco: sequência de vapor otimizada que permite
alcançar um elevado desempenho de vapor com um menor
consumo de água e energia

Conforto

- EasyComfort: não é necessário alterar a temperatura nem pré-
selecionar a roupa. Engomar fácil, rápido e seguro

- i-Temp: a combinação perfeita de temperatura e vapor para
todos os tecidos

- Calc'nClean Easy: um programa de limpeza eficiente com um
depósito dedicado para remover o calcário do ferro

- Calc'n clean timer: Avisa quando a limpeza deve ser efectuada

- Sistema de reenchimento contínuo com depósito de água de
grande capacidade: 1.4 l

- Vapor vertical contínuo NO_FEATURE gr/min para refrescar a
roupa

- Compartimento prático para armazenar o cabo e a mangueira
de vapor

Segurança

- SecureLock System: Mantém o ferro fixo no gerador de vapor
para maior segurança durante o transporte e armazenamento

- Função Secure: Sistema desligar automático para maior
segurança e poupança de electricidade
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