
 
De krachtigste kledingstomer voor het verzorgen van al het textiel*

Tefal Access Steam Force Kledingstomer

De oplossing voor al jouw kleding en textiel in huis: de Tefal Access Steam Force
kledingstomer is ontworpen om aan al jouw behoeften op het gebied van huistextiel te
voldoen, met het ongeëvenaarde gemak en comfort van een eenvoudig handformaat.
Uitgerust met een indrukwekkend stoomvermogen - 2000 W, 30 g/min. continue
stoomproductie en een stoomstoot van 90 g/min. - verwijdert deze veelzijdige draagbare
kledingstomer kreukels & stof en ontsmet, met een volledige reeks verbeterde functies.
Dankzij een bliksemsnelle opwarmtijd van 25 seconden en verwarmde plaattechnologie
kun je jouw kleding ontkreuken en daarna onmiddellijk dragen. Het microvezelhoesje is
ideaal op het gebied van schoonmaken en biedt alles wat je nodig hebt voor het verfrissen
en het verwijderen van stof op jassen, matrassen, banken en nog veel meer. De natuurlijke
stoomkracht ontsmet voor een gezondere thuisomgeving zonder dat er wasmiddel of
chemicaliën nodig zijn.

 

Tefal Access Steam Force Kledingstomer DT8250

KRACHTIGE STOOM: Zeer efficiënte kledingstomer voor
ontkreuken, het ontdoen van stof en het ontsmetten
VERWIJDERT STOF EN VUIL: De microvezelborstel verwijdert
haren, stof en pluisjes van alle soorten kleding en textiel - de
perfecte combinatie met ontsmetten - inclusief drie
microvezelhoesjes
SNEL KLAAR VOOR GEBRUIK: Razendsnelle resultaten,
opgewarmd en klaar voor gebruik in slechts 25 seconden
ONTSMETTENDE STOOM: Stoomkracht die verfrist en
ontsmet zonder reinigingsmiddelen of chemicaliën, voor
volledig natuurlijke stoom die tot 99,99% van de bacteriën,
virussen en ziektekiemen doodt* [*Externe tests uitgevoerd in
onafhankelijke laboratoria, waarbij het apparaat op
katoenweefsel toegepast is en 3 keer langzaam heen en weer
werd gestoomd]
DIRECT JOUW KLEDING DRAGEN: Kleding is aangenaam
droog en direct na het stomen klaar om te dragen dankzij de
nieuwe verwarmde plaattechnologie om condensatie te
verminderen
VEILIG VOOR ALLE TEXTIEL: Slimme temperatuurtechnologie
voor alle kleding en huishoudtextiel - strijkbaar en
niet-strijkbaar, zelfs de meest kwetsbare stoffen - zonder
risico op glanzen of verbranden
MAKKELIJK IN GEBRUIK: Afneembaar waterreservoir van 190
ml, lang snoer, stabiele voet, twee gebruiksvriendelijke
stoominstellingen en de automatische uitschakeling voor
zorgeloos gebruik
REPAREERBAARHEID: Een product dat 10 jaar lang kan
worden gerepareerd - met lage kosten, snelle levering door
6500 reparatiecentra wereldwijd - als onderdeel van onze
toewijding om het milieu te helpen beschermen en afval te
verminderen

 

Acces Steam Force DT8250 Kledingstomer
DT8250E1



Krachtige stoom Microvezel accessoire Klaar in een handomdraai Ontsmettende stoomkracht

2000W vermogen, tot wel 30
g/min. continue
stoomproductie en een
nieuwe, exclusieve
stoomstoot van 90 g/min. -
allemaal met het pure gemak
van een compact formaat.

Het microvezelhoesje reinigt
en verwijdert stof van alle
soorten kleding en
huishoudtextiel voor een
moeiteloze schoonmaak -
alles in één eenvoudige stap!

Jouw kledingstomer is klaar
wanneer jij hem nodig hebt.
Een razendsnelle opwarmtijd
van slechts 25 seconden is
alles wat je nodig hebt, voor
snel stomen en de perfecte
finishing touch.

De intense stoomkracht
doodt tot 99,99% van de
bacteriën, virussen en
ziektekiemen*, voor een
veiligere kledingverzorging
en een gezondere
thuisomgeving. *Externe
tests uitgevoerd in
onafhankelijke laboratoria,
waarbij de kledingstomer op
katoenen stof werd
toegepast en er 3 keer
langzaam heen en weer werd
gestoomd.

Volledig natuurlijke stoom Kleding die je direct kunt
dragen

Veilig voor al het textiel Gebruiksvriendelijk

Alles wat je nodig hebt om te
ontkreuken, te ontsmetten en
te verfrissen, allemaal met de
natuurlijke kracht van stoom
en zonder toevoeging van
wasmiddel of chemicaliën.

De nieuwe verwarmde
plaattechnologie zorgt voor
hoge stoomkwaliteit,
waardoor kleding direct na
het stomen aangenaam
droog is en direct klaar is om
te dragen.

Dankzij de slimme
temperatuurtechnologie kun
je zelfs de meest
kwetsbare/moeilijk te
reinigen stoffen en
materialen - of ze nu wel of
niet strijkbaar zijn -
ontkreuken en verfrissen,
zonder risico op glanzen of
verbranding.

Een afneembaar
waterreservoir van 190 ml
voor lange stoomsessies van
10 minuten, een 2,6 m lang
snoer, de automatische
uitschakeling en twee
stoominstellingen met
intuïtieve bediening.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOMPRESTATIES & VERMOGEN
Vermogen 2000 W

Stoomafgifte tot 30 g/min

Stoomkop Keramisch

Opwarmtijd 25 s

Opwarmtijd min min

Zuiveren Ja
GEBRUIKSGEMAK

Lengte van het elektrische snoer 2.6 m

Stoominstelling 2

Stoomregelaar op handgreep Ja

Capaciteit waterreservoir (ml) 200 ml

Automatische uitschakeling Ja
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Automatische uitschakeling Ja

Aan/uit-schakelaar (stoomreinigers) Handbediening

Waterreservoir Afneembaar

Autonomie (min) 10 min

Indicator "stoom gereed" Ja

Opbergen van het netsnoer Klittenband

Type kledingstomer Draagbaar
ACCESSOIRES

Accessoires [micro-fiber brush, fabric brush,]
ANDERE KENMERKEN

Kleur Zwart

Instelbare stoom Ja

Temperatuur regeling Geen instellingen nodig

Verwarmde stoomkop Ja

Gebruik Verticaal

[Kills bacterias] 99.99

[Bar pump pressure] bar bar

[Kills bacterias] 99.99
[OPTIONS]

Aantal standen 2

Temperatuur regeling Geen instellingen nodig

Verwarmde stoomkop Ja

Gebruik Verticaal

Instelbare stoom Ja


