
Żelazko parowe ZPH001 biało-niebieskie
Indeks: 68015 Producent: Lafe Kod producenta: LAFZEL45074

Cena: 110.65 zł

Opis

Żelazko parowe ZPH001 biało-niebieskie
Producent: Lafe

Właściwości
Opis Żelazko parowe ZPH001 Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2600W. Dzięki trwałej stopie
ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd,
solidne wykonanie, gumowany uchwytu i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko
wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji: SpryskiwaczFunkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez
względu na inne ustawienia żelazkaSpryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja
zadziałał może być koniecznie kilkakrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwaczaPrasowanie z parąUstaw
przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym Min najmniejsza ilość pary a Max największa ilość).
Ilość wydalanej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna
kropka lub dwie kropki) mniej a przy większej (trzy kropki) więcej paryUderzenie parą Ta funkcja powoduje
wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do
prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych.Uwaga funkcja uderzenie parą działa prawidłowo
tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub MaxPo naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny
strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć
odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd.Uwaga: Do
uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku uderzenie parą.Prasowanie z
parą w pionieFunkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą że żelazko ułożone jest w pozycji
pionowejPodczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubraniaSystem
samooczyszczenia Anti-CalcŻelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu
się kamienia i minerałów.Uwaga: Mimo że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu
osadzania się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie
jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy
pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia. System Self CleaningFunkcja ta
służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu.Zaleca się by odkamienianie
wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym
czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self CleaningSystem
zapobiegający kapaniu Anti-DripJest to system który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w
niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać
głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest
zupełnie normalne i wskazuje ze system działa poprawnie.System Auto STOP Funkcja Auto STOP jest to
system który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest
bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy
dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.Auto STOP w pozycji poziomejJeśli
podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30
sekundach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone uslyszymy krotki sygnał
dźwiekowy.Auto STOP w pozycji pionowejJeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji



Marka Lafe

Model ZPH001

Kolor dominujący niebieski

Kod producenta ZPH001

EAN 5907512855508

Moc 2600

Rodzaj żelazka parowe

Rodzaj stopy ceramiczna

Długość przewodu
sieciowego

3

Silne uderzenie pary 80

Komunikacja lampka kontrolna, wskaźnik poziomu wody

Bezpieczeństwo automatyczne wyłączanie, blokada kapania

Funkcje funkcja pary, pionowy wyrzut pary, prasowanie w pionie, samooczyszczanie,
spryskiwacz

Cechy dodatkowe Duży otwór ułatwiający napełnianie wodą

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1.66

Regulacja temperaturypokrętło

Załączone
wyposażenie

filtr antywapienny

pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone -
usłyszymy krotki sygnał dźwiekowy.By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem.-
kulkowe mocowanie przewodu ogranicza zapętlanie się kabla.- 3 metrowy kabel pozwala na pracę w
dogodnym miejscu nawet z dala od gniazdka elektrycznego.- stopa ceramiczna.
Typ (AGD) Żelazko parowe
Stopa żelazka Ceramiczna
Moc 2600
Uderzenie pary 80
Prasowanie w pionie Tak
Funkcje (żelazka) Prasowanie z użyciem pary
Funkcje (żelazka) Automatyczny wyłącznik
Funkcje (żelazka) Spryskiwacz
Funkcje (żelazka) Samoczyszczenie/Usuwanie kamienia
Funkcje (żelazka) Prasowanie na sucho
Funkcje (żelazka) Blokada kapania
Funkcje (żelazka) Lampka kontrolna
Funkcje specjalne
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Niebieski
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary
Pozostałe parametry
Unboxing

Parametry



Zdjęcia
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