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Strijkijzers: Braun TS755A

De TS755A is uitgerust met een Saphir strijkzool van zeer
hoge kwaliteit. Deze strijkzool wordt niet voor niks de meest
krasvaste strijkzool in de markt genoemd. De Saphir zool is
namelijk 4 keer harder dan roestvrij staal! Een strijkzool die
niet plakt, niet krast maar wel met het grootste gemak over uw
kleding glijdt. Veel gemakkelijker kan strijken niet worden!
Strijkijzer met extra krachtige stoom
De TS755A biedt naast de variabele stoom een krachtige
200g/min precisie stoomshot. Met één druk op de knop perst u
de stoom met kracht uit het strijkijzer, zowel via het
precisiepunt als de normale strijkzones. Door de
voorbehandelingsstoom dringt de stoom nog dieper in de stof
door waardoor het moeiteloos alle kreuken uit uw kleding zal
verwijderen. De stoomshot is zowel horizontaal als verticaal te
gebruiken. Gemakkelijk voor het stomen van hangende
kleding of gordijnen.

Eigenschappen:

€ 74,99
Cashback: - € 15,- =

€ 59,99

Antikalkfunctie

ja

Automatische uitschakeling

ja

Druppelstop

ja

Extra stoomstoot

200 g/min

Inhoud waterreservoir

400 Liter

Meedraaiend snoer

ja

Oververhittingsbeveiliging

ja

Snoerlengte

2,5 m

Snoeropberging

ja

Zeer compleet strijkijzer

Spray

ja

Met 2400W vermogen en 0-50g/min variabele stoom biedt de
TS755A u een uitstekende basis voor een perfect
strijkresultaat. Dit strijkijzer beschikt namelijk ook over 3
actieve stoomgebieden, inclusief precisiepunt. Zo strijkt u nog
gemakkelijker moeilijk bereikbare plekken, zoals rond knopen.
Heeft u toch nét wat meer power nodig voor die diepe
kreukels? Dan gebruikt u gemakkelijk de krachtige 200g/min
precisie stoomshot. Met een groot waterreservoir van 400ml
kunt u langer strijken zonder dat bijvullen noodzakelijk is. Door
de geïntegreerde automatische uitschakelingsfunctie biedt de
TS755A u extra veiligheid en energiebesparing. Ervaar dit
zeer complete strijkijzer en de perfecte strijkresultaten.

Continue stoomproductie

50 g/min

Vermogen

2400 W

Verticaal ontkreuken

ja

(geldig tot )

Stoomstrijkijzer TexStyle 7 TS 755 A
Hoogste tijd voor een nieuw strijkijzer met maximaal
gebruiksgemak én een perfect resultaat? De TS755A maakt
de keuze gemakkelijk. Met alle gewenste functionaliteiten en
vele extra's hoeft u niet meer verder te zoeken.

Strijkijzer met meest krasvaste strijkzool
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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