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Aktivní žehlicí prkno

Aktivní žehlicí prkno HomeProfessional
TDN1010N

Pro rychlé a snadné žehlení: žehlící prkno s
funkcí odsávání a vyfukování vzduchu.
● Aktivní žehlící deska s odsáváním a foukáním: poskytuje velký

prostor pro uskladnění, rychlé a šetrné žehlení.
● Funkce odsávání: tahá páru hluboko do tkaniny a drží látku na

místě pro pohodlné žehlení.
● Funkce foukání: vytvoří vzduchový vak pro jemné žehlení

jemných tkanin a pro osvěžení oblečení na míru.
● Přizpůsobí se vaší výšce: s 6 stupni nastavení výšky od 75 do

100 cm.
● Žehlící povrch (120 x 38 cm) s potahem prkna.

Technické údaje
Rozměry palety :  185 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :  9
Hmotnost netto (kg) :  11,5
:  11,48
Příkon (W) :  3250
Napětí (V) :  230-240
Frekvence (Hz) :  50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :  170,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty :  CE, TÜV testováno
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Aktivní žehlicí prkno HomeProfessional
TDN1010N

Pro rychlé a snadné žehlení: žehlící prkno s
funkcí odsávání a vyfukování vzduchu.

- Aktivní žehlicí prkno s odkládací plochou pro všechny typy
parních stanic a všechny parní žehličky

- Vzduchové odsávání: - proniknutí páry hluboko do tkaniny,
odsávání přebytečné páry, vysušení tkaniny, odstranění
kondenzované vody z žehlicího prkna

- Funkce vyfukování vzduchu: - plocha žehlicího prkna se naplní
vzduchem, vytvoří vzduchový polštář, k snadnému žehlení
choulostivých látek, navlhčení projmutých částí oděvu (např.
sako)

- velká polohovací plocha (22,5 x 35,5 cm) pro parní stanice a
kompaktní parní generátory - max. 7,5 kg

- Stabilní stojan
- Nastavení výšky v 6 ti stupních od 75 do 100 cm
- 4 nastavitelné protiskluzové nožičky
- Žehlící plocha(118 cm x 38 cm) s bavlněným potahem,

zásuvkou na kabel a klipem kabelu
- zásuvka na žehlicím prkně k napojení parní stanice popř.

žehličky
- Vypínač (1/2/1) pro odsávání páry a funkci vyfukování
- Příkon během funkce foukání: 21 watů
- extra dlouhý textilní kabel (1.7 m) s klipem kabelu a možností

navinutí


