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Stoomstation "slider SL22
extremePower"

TS22XTRM

Extreem krachtig strijken voor een perfect resultaat - met 5,5 bar
stoomdruk

✓ Krachtige 5,5 bar stoomdruk met een geïntegreerd
beveiligingssysteem

✓ XTRM 220: diepe stoom voor een betere stof penetratie, met drie
intensieve stoom schoten tot 220 gr

✓ SecureLock systeem: bevestigd het strijkijzer op het stoom-station
voor meer veiligheid tijdens transport en opslag

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 250 x 225 x 375
Palletafmetingen : 205 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet : 42
Nettogewicht (kg) : 4,4
EAN-code : 4242003642023
Spanning (V) : 230
Frequentie (Hz) : 50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 190,0
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, ROSTEST, VDE
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Stoomstation "slider SL22
extremePower"

TS22XTRM

Uitrusting

Algemene informatie

● Strijkijzer met 'advanced steam system' voor comfortabel strijken

● Titanium-glissée-strijkzool

● Stoomdruk: 5.5 bar met beveiligingssysteem

● Stoomstootfunctie 200g/min: 3 intensieve stoomstoten voor
hardnekkige kreukels

● Variabele instelbare stoomproductie (traploos)

● Precieze, traploze temperatuurregeling, via draaiknop

● Optimalisatie van de stoomverdeling dankzij verbeterd ontwerp
van de strijkzool

● secureLock System: Het strijkijzer kan vastgezet worden op het
stoomstation voor meer veiligheid tijdens transport en opslag

● Verticale stoomfunctie voor het opfrissen van kleding

Comfort / Zekerheid:

● Opwarmtijd: ca. 2 minuten

● Extra lange aansluiting tussen station en ijzer:

● Groot waterreservoir 1.2 liter: bijvullen continu mogelijk

● Flexibel te plaatsen afzetgedeelte voor strijkijzer; op basisstation of
strijkplank

● Calc'n clean timer: signaalfunctie wanneer ontkalken nodig is

● calc'n'Clean Plus: een makkelijk te verwijderen anti-kalk element
voor snelle reiniging van het apparaat

● Indicaties: "watertank leeg" en "stoom klaar"

● Kabeloprolling voor lang aansluitsnoer

● Verlichte hoofdschakelaar

● Strijken met of zonder stoom

● Antislipvoetjes

Technische specificaties:

● Totaal Vermogen 3300 W

Toebehoren

● Optioneel toebehoren: textielbeschermingszool TZ20450

● * in vergelijking met Siemens TB11308


