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Merk: Calor
Model: FV9839C0

€ 119,99
Excl. BTW: € 99,17
3121040074077

3 121040 074077 >

Omschrijving
Het Ultimate Pure Stoomstrijkijzer van Calor combineert geweldige stoomkracht met een
exclusief kalkcontrolesysteem voor perfecte strijkresultaten die ver reiken. De
spiksplinternieuwe exclusieve Micro-Calc Filter technologie helpt kalkresten of -vlekken tijdens
het strijken te voorkomen. Een variabele stoomuitvoer tot 60g/min garandeert maximale
doeltreﬀendheid en een extra krachtige stoomboost van 260 g/min kan zelfs de meest
hardnekkige kreuken aan.
Exclusieve 2-in-1 Micro-Calc Filter: levert 100 % geﬁlterde stoom om kalkvlekken en resten op uw linnengoed te voorkomen
Een spiksplinternieuw exclusief kalkcontrolesysteem maakt gebruik van de innovatieve MicroCalc Filter voor een 2-in-1 werking: kalk wordt tegengehouden door de ﬁlter en er wordt zuivere
stoom voorzien op het linnengoed. De Micro-Calc Filter kan eenvoudig verwijderd en gereinigd
worden.
Geniet van zorgeloos strijken en uitzonderlijke resultaten!
Het krachtigste stoomstrijkijzer van Calor
3000W voor snelle opwarming en sterke prestaties.
Krachtige stoomboost voor de moeilijkste kreuken
De intense kracht van een stoomboost van 260g/min strijkt kreuken glad in dikke stoﬀen en kan
zelfs de meest hardnekkige kreuken aan met het grootste gemak.
Krachtige continue stoomuitvoer om kreuken makkelijk te verwijderen
De intense kracht van een stoomboost van 260g/min strijkt kreuken glad in dikke stoﬀen en kan
zelfs de meest hardnekkige kreuken aan met het grootste gemak.
Durilium AirGlide Autoclean strijkzool: glijdt het snelst en het makkelijkst
De Durilium AirGlide Technologie garandeert het beste glijvermogen om zonder inspanningen
snel te strijken. Het garandeert ook een optimale stoomverspreiding voor strijken met hoge
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eﬃciëntie. De Autoclean katalytische coating, een uitvinding van Calor, helpt uw strijkzool in
perfecte staat en vrij van vlekken te houden.

Speciﬁcaties
ALGEMEEN
Inhoud waterreservoir

0,350

FYSIEKE KENMERKEN
Kleur

Goud

GEBRUIKSGEMAK
Druppelstop

Ja

Snoerlengte

2,5

ONDERHOUD & REINIGING
Antikalkfunctie

Ja

STRIJKKENMERKEN
Automatische stoomfunctie

Ja

Continue stoomproductie

60

Extra stoomstoot

260

Spray

Ja

Verticaal ontkreuken

Ja

STROOM
Vermogen

3000

VEILIGHEID
Automatische uitschakeling

Ja
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