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Stoomstrijkijzer

TDA5029210
TDA5029210

Krachtig en veilig strijken: met
SensorSecure en 2.900 Watt
● SensorSecure: het strijkijzer schakelt zich automatisch uit

wanneer de hendel losgelaten wordt en warmt zich weer snel
op wanneer het strijken hervat wordt.

● Ceranium glissée zool met stoomkanalen en 3 fasen-design
voor een optimale stoomverdeling en licht glijden

● Stoomstoot 190g
● AdvancedSteam System: verbeterde verdeling van de stoom

dankzij de optimale plaatsing van de stoomgaatjes
● Ontkalken met TDZ1101

Technische Data
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 151 x 122 x 303
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  180 x 130 x 340
Dimensions of the master case (mm) :  375 x 280 x 350
Palletafmetingen :  202 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  180
Units per layer :  36
Nettogewicht (kg) :  1,9
Brutogewicht (kg) :  2,0
EAN-code :  4242002825519
Maximaal vermogen :  2900
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  200,0
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :  CE, ROSTEST, VDE
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Optionele accessoires
TDZ1101 : Ontkalkingsmiddel
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TDA5029210

Krachtig en veilig strijken: met SensorSecure
en 2.900 Watt

Strijken met of zonder stoom

- Stoomstoot 190 g

- Constante stoomafgifte 45 g/min

- Totaal Vermogen 2900 W max.

- Optimalisatie van de stoomverdeling dankzij verbeterd
ontwerp van de strijkzool

- Ceranium glissée strijkzool met stoomkanalen en 3 fasen-
design voor een optimale stoomverdeling en licht glijden

Comfort

- 6 instelbare stoomstanden

- 3Anti-calc system: drievoudige reinigingsfunctie met self-
clean, calc'n clean en geïntegreerd anti-calc system

- Verticaal stomen

- Groot doorzichtig waterreservoir (350 ml)

- QuickFilling: grotere vul opening met deksel voor snel en
makkelijk vullen/legen

- Ergonomisch design: soft touch greep, duimsteun en grote
knoppen voor maximaal comfort tijdens het strijken

- Traploze temperatuurregeling via draaischakelaar

- Sprayfunctie

- Precisie punt van het strijkijzer zorgt voor gemakkelijk strijken
om knopen en manchetten heen

- Druppelstop

- Extra lang textielsnoer (2.5 meter) met clip

Veiligheid

- SE: het verwarmingselement schakelt automatisch uit
wanneer de strijkijzer wordt losgelaten, en warmt snel op
wanneer het strijkijzer weer wordt gebruikt.

- LED-indicatie "in bedrijf"

Toebehoren

- Optioneel toebehoren: textielbeschermingszool TDZ1101

- Optionele accessoire: ontkalker TDZ1101


