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No
Shine

SteamXtra™ Pro

Presiune
pompa

ECO-SMART MODE
Experienta de calcare este usoara si placuta cu ajutorul functiei speciale EcoSmart Mode. Cu ajutorul acesteia nu mai este nevoie să ajustați nivelul de abur
sau temperatura acestea se seteaza automat in functie de tesatura. Astfel,
economisesti energie si pastrezi suficient abur pentru toate hainele tale.

PRESIUNE POMPA
Statia de calcat Beko este prevazuta cu o presiune
de 6 bar, aburul generat este atat de puternic si
consistent incat indeparteaza si cele mai dificile
cute. Calcatul devine o placere!

DIGITAL CONTROL
*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

Panoul permite controlarea digitala a temperaturii.

CARACTERISTICI

Calcare verticala cu abur
Sistem de blocare al fierulului de calcat
3 Way Auto Off
Anti-picurare
Cablu pivotant

INFORMATII TEHNICE

Putere(W): 2600
Jet abur(g/min): 0-110
Talpa: Ceramica SteamXtraTM
Cablu alimentare textil(m): 1.8
Capacitate rezervor apa(ml): 1000
Voltaj(V~): 220-240
Frecventa (Hz): 50-60
Dimensiune ambalaj(LxlXA, cm):
45x36.5x27.5
Greutate neta(kg): 4.6

SMARTSTATION™
Statia de calcat cu abur SmartStation™are un
rezervor de apa detasabil de 1 litru pentru a-ti
permite sa calci peste 1 ora si pentru a te ajuta
sa reduci frecventa de realimentare pentru
mai multe haine. Tehnologia iti permite sa
realimentezi rezervorul de apa in timpul calcarii
fara a fi necesara racirea aparatului inainte de
realimentare.

STEAMXTRA™
Designul special și unic al talpii ceramice, SteamXtra este special proiectat
pentru a asigura temperatura si jetul de abur optim in functie de tipul de
tesatura, protejand astfel articolele de imbracaminte. Tehnologia permite
jetului de abur sa patrunda in tesatura, in zonele cele mai greu accesibile
asigurand o călcare ușoară si eliminand toate cutele.

CARTUS ANTI-CALCAR
Sistemul de cartuse anti-calcar incluse, filtrul de apă, și tehnologia de
autocurățare împiedică formarea depunerilor ce ar putea afecta fierul de călcat.

