
Ferro de caldeira, Serie | 6 ProHygienic
TDS6080

● Programa inovador Hygiene: remove até 99,99% de batérias
em todos os tecidos aptos para o engomar, graças à inovadora
tecnologia HygienicSteam.

● i-Temp Advanced: A combinação perfeita de temperatura e
vapor — poderá engomar todos os tecidos de uma forma rápida
e segura para a sua roupa.

● Calc'nClean Perfect: sistema de limpeza altamente eficiente
- o primeiro sistema de caldeira com limpeza da caldeira e do
ferro.

● Até 6 bar de pressão de vapor com sistema de segurança
integrado.

● Ultimate 400 g PulseSteam: Potente penetração de vapor
através de 3 intensos shots de vapor até 400 g.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  285 x 245 x 405
Dimensões do produto embalado :  325 x 262 x 467
Dimensões da palete :  210.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete :  36
Peso líquido (kg) :  5,060
Código EAN :  4242002958996
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, ROSTEST, VDE
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Ferro de caldeira, Serie | 6 ProHygienic
TDS6080

Performance

- Pressão de Vapor: até 6 bar com sistema de segurança

- Potente penetração de vapor, através de 3 intensos shots de
vapor de 400 g

- Vapor constante: 120 g/min

- Potência: 2400 W

- AdvancedSteam System: distribuição optimizada do vapor
através de inovador e avançado design da base

- Base em CeraniumGlisséePro: o melhor deslizar e a mais
elevada resistência a riscos

- Tempo para aquecimento inferior a 2 minutos

- Botão "eco": poupança de electricidade até 25 % e de água
até 35 %

Conforto

- Programa inovador Hygiene: combinação especial de
temperatura, pressão de vapor e vapor intermitente remove
até 99,99% de batérias em todos os tecidos aptos para o
engomar. Inovadora tecnologia HygienicSteam

- VarioComfort: programas perfeitamente coordenados para
resultados surpreendentes - utilização fácil e intuitiva

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

- Calc'nClean Perfect: sistema de limpeza altamente eficiente -
o primeiro sistema de caldeira com limpeza da caldeira e do
ferro

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

- Sistema de reenchimento contínuo com depósito de água de
grande capacidade: 1.3 l

- Vapor vertical contínuo 120 gr/min para refrescar a roupa

- advancedSteam System: distribuição optimizada do vapor
através de inovador e avançado design da base

- Indicadores de "depósito vazio" e "vapor pronto"

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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