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General information

Pidä vaatteesi siisteinä ja sileinä helposti tehokkaalla 2 
200 watin höyrysilitysraudalla. Säädettävän höyrymäärän 
ja erilaisten lämpötila-asetusten avulla saat kaikenlaiset 
vaatteet täydellisen sileiksi. Silitysraudassa on lisäksi 
pystysuora höyrysuihku, joka soveltuu erinomaisesti 
ripustettujen vaatteiden silittämiseen.

Features

• Jopa 2 200 watin lähtöteho ja laajoille pinnoille sopiva 
suuri pohja
• Liukuu pehmeästi keraamisen pohjan ansiosta
• 360° pyörivä johto mahdollistaa erittäin joustavan käytön
• Säädettävien lämpötila- ja höyryasetusten ansiosta 
kaikkien vaatetyyppien silittäminen sujuu vaivattomasti
• Höyry- ja suihkutustoiminnon avulla saat sitkeimmätkin 
rypyt oikenemaan
• Pystysuora höyrytystoiminto silottaa ripustetut vaatteet
• Anti-scale-kalkinestojärjestelmä sekä tippalukko 
helpottavat huoltoa ja pidentävät käyttöikää
• Liukumaton kädensija takaa vakaan otteen

Specifications

Virtapistoke: Schuko / Tyyppi F (CEE 7/7)
Käyttö: Silitys
Taajuus: 50/60 Hz
Väri: Valkoinen/Harmaa
Materiaali: Plastic / Metal
Ominaisuus: Automaattinen Katkaisu / Virta Päälle / Pois 

Ilmaisin / Säädettävä Lämpötilan Säätö / 
Vesisuihke / Lämpötila Valmis -Merkkivalo / 
Vertical Steaming / Steam Shot / 
Kalkinpoistosuodatus-Ominaisuus / 
Tippalukko-Ominaisuus / 360º Pyörivä Johto

Leveys: 120 mm
Pituus: 150 mm
Höyrypurske: 90 g
Tyyppi: Höyrysilitysrauta
Pohjan tyyppi: Ceramic

Sales information

Order code: IRON122WT
Product 
description:

Höyrysilitysrauta | 2 200 W | 
Höyrysuihku | Keraaminen pohja | 
Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 60 mm 60 mm 100 mm 500 g
6 400 mm 330 mm 320 mm 9880 g



Jatkuva 
höyrynsyöttö:

20-30 gramsperminute

Tulojännite: 230 VAC 50 Hz
Teho: 2200 W
Johdon pituus: 1.9 m
Korkeus: 281 mm
Kapasiteetti: 0.35 l

Package contents

1 x höyrysilitysrauta
1 x vedentäyttöastia
käyttöohje
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