LIBERTY SV7030
Parní generátor Tefal Liberty SV7030E0
SV7030E0

Dopřejte si více volnosti díky rychlejšímu a snazšímu žehlení*
Rychlé žehlení nebylo nikdy snazší
Zažijte rychlé a maximálně praktické žehlení v jednom, spolu
s vyjímatelným zásobníkem na vodu pro snadné plnění a bezproblémové
žehlení.

Parní generátor Liberty je dokonalou kombinací rychlého žehlení a mimořádně praktického provedení. Parní
generátor Liberty pracuje rychleji než tradiční napařovací žehlička díky vysokému parnímu výkonu a XL zásobníku
na vodu, který není třeba neustále doplňovat. Tento snadno použitelný parní generátor disponuje vyjímatelným
zásobníkem na vodu, který umožňuje nerušené žehlení.
*ve srovnání s tradiční napařovací žehličkou

VÝHODY PRODUKTU
SKVĚLÉ VÝSLEDKY VE ZLOMKU ČASU
Tlak čerpadla 5,5 bar a nepřetržitá produkce páry 120 g/min. umožňují rychlé žehlení všech
typů textilií.

VÝKONNÝ PARNÍ RÁZ NA ODOLNÉ ZÁHYBY
Vyzkoušejte hrubou sílu parního rázu 310 g/min., abyste vyhladili bez námahy i ty nejodolnější
záhyby.

BEZKONKURENČNĚ PRAKTICKÝ A BEZPEČNÝ
Lock systém zajišťuje díky maximální bezpečnosti při přenášení a skladování vysokou míru
praktičnosti a bezpečnosti.

VYSOCE KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE
Kompaktní konstrukce, navržena pro maximálně praktické a snadné použití, zabere menší
prostor než list papíru o velikosti A4.

DLOUHODOBĚ VYSOKÝ VÝKON PÁRY
Odvápnění pomocí kazety zajišťuje maximálně snadnou údržbu, jejíž údržba jediným krokem
zajišťuje bezstarostné používání a dlouhodobý parní výkon.

VÍCEÚČELOVÉ VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ
Tato univerzální funkce je dokonalá pro doladění oděvů na poslední chvíli a umožňuje
napařování obleků, jemných tkanin a závěsů.

VYLEPŠENÁ KLUZNOST
Keramická žehlicí deska zajišťuje vylepšenou kluznost pro snazší a příjemnější žehlení.

EKO REŽIM PRO ÚSPORU ENERGIE
Eko nastavení snižuje spotřebu energie a současně zajišťuje rychlé napařování.

RYCHLÉ 2MINUTOVÉ ZAHŘÍVÁNÍ
Díky rychlému 2minutovému zahřívání můžete začít žehlit během chviličky.

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Video (videa)

VLASTNOSTI PRODUKTU
[STEAM & POWER PERFORMANCE]
Příkon

2200 W

Výstup páry

120 g/min

Parní ráz

310 g/min

Vodní čerpadlo

5,5 bar

Svislé napařování

ANO

Nastavení páry a teploty

Ruční nastavení

Čas zahřívání

2 min

[SOLEPLATE PERFORMANCES]
Technologie žehlicí plochy

Keramická

Kluznost žehlicí plochy

***

Odolnost žehlicí plochy/ochrana proti oděrům

***

Průběžný rozptyl páry

Vršek a bok

[COMFORT IN USE]
Objem zásobníku na vodu

1,5 L

Nádržka na vodu

Odnímatelný

Průběžné doplňování

ANO

Automatické vypnutí

ANO

Eco režim

Ano

Délka napájecího kabelu

1,6 m

Uložení šňůry

Přívodní hadice na páru

Systém zamykání

ANO

[DURABILITY]
Funkce Anti scale proti usazeninám

Patrona/Kazeta

Upozornění na usazeniny

ANO

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1830006591

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3121040065914
EAN UC : 3121040065914

2

8

3

24

C20 : 880
C40 : 1 830
HQ4 : 2 016

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
34.2 x 21.7 x 18.4 (cm)
3.2 (kg)

Zabalený produkt
384 x 250 x 290 (MM)
4,865 (KG)

Standardní balík
520 x 410 x 310 (MM)
9,73 (KG)

Paleta
1 200 x 1 000 x 1 050 (MM)
113,88 (KG)

2017-08-21

