Sistema de engomar

Sensity Non Stop
Código do produto: 918679000

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8414234186799

Argumento de venta a destacar:

Com o centro de engomar Sensity Non Stop, irá eliminar as rugas de todas as suas
roupas rapidamente. Graças ao seu vapor contínuo de 120gr / min, você pode passar
aos tecidos mais delicados. Inclui sistema de enchimento Non Stop System, que
permite carregar a água no tanque sem desligar o centro de engomar.
Principais argumentos de venda desenvolvidos:
• Esqueça-se de desligar o ferro de passar roupa ou esperar que arrefeça, quando precisar encher o
depósito de água (capacidade de 2 litros). Graças ao Sistema Non Stoy, encha-o enquanto o centro de
engomadoria está a funcionar e evite tempos de espera.
• Passe todos os tipos de tecidos, desde os mais complicados até os mais delicados, graças ao vapor
contínuo de 120 g / m. Além disso, graças à ponta de precisão, você pode passar confortavelmente
entre os botões e alcançar as áreas mais difíceis.
• Inclui filtro Anticalc, o filtro anti-calcário que você pode substituir dentro do tanque de água para
garantir uma melhor higiene e prolongar a vida útil do centro de engomar.
Descrição das características técnicas:
• 220W
• Non Stop System: sistema de carregamento
ilimitado
• Tanque de água removível: 2L
• Ponta de precisão
• Vapor contínuo: 120g
• Filtro Anticalc no tanque de água
Acabamentos do produto:
• Cor principal do produto: branco
• Cor secundária: azul

Código EAN:

•
•
•
•
•

Termostato
Indicador de vapor para apontar
Sola de cerâmica
Alça de transporte
Compartimento de proteção da mangueira

SENSITY NON STOP
918679

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

2200W

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50/60Hz

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

230VAC
TYPE F
/SHUCKO
>190 , <200

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

2
9.22

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

42.8x23.4x64.5

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

42.2x22.8x31.6

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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