
 
De meest krachtige stoomgenerator van Tefal. Elke dag weer.

TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE CARE GV9581 HOGEDRUK-STOOMGENERATOR:
Professionele efficiëntie voor de ultieme verzorging van kleding

Met de Pro Express Ultimate heb je professionele resultaten in eigen hand, zelfs voor de
meest veeleisende textielsoorten. Deze gebruiksvriendelijke hogedruk stoomgenerator
maakt je strijksessies korter door de combinatie van een nieuwe hogedruk boiler
technologie met een continue stoomafgifte tot 180 g/minuut en een zeer krachtige
stoomstoot van 600 g/minuut die zelfs de meest hardnekkige kreukels gladstrijkt. Dankzij
het exclusieve dubbele beschermingssysteem kun je zorgeloos strijken, met het Protect
System dat vlekken op je kleding voorkomt en het anti-kalksysteem voor duurzame
prestaties. Met een grote verscheidenheid aan uitgebreide functies, biedt de Pro Express
Ultimate hogedruk-stoomgenerator een ultieme strijkervaring.

 

Tefal Pro Express Ultimate Care stoomgenerator GV9581

• Hogedruk-stoomgenerator met nieuwe hogedruk-boiler technologie
voor professionele efficiëntie
• Tijdbesparing door hogedruk stoomkracht met een krachtige
stoomstoot tot wel 600 g/min voor de meest hardnekkige kreukels
en dikke stoffen
• Continue stoomafgifte tot wel 180 g/min voor snelle strijksessies
met perfecte resultaten br />• Exclusief dubbel
beschermingssysteem voor zorgeloos strijken: het Protect System
beschermt tegen vlekken door waterdruppels om te zetten in stoom
en de kalkverzamelaar zorgt voor langdurige prestaties
• De Durilium AirGlide Autoclean strijkzool levert het beste
glijvermogen van Tefal met 33% meer glijvermogen en blijft langdurig
schoon*
• Zeer intuïtieve bedieningspaneel op de handgreep met 4
voorgeprogrammeerde instellingen voor de perfecte combinatie van
stoom en temperatuur voor elke stof
• Vergrendelsysteem om het apparaat veilig en moeiteloos te
verplaatsen of op te bergen
• Innovatief opbergsysteem voor stoomsnoer voor nog meer
gebruiksgemak
• Gemaakt in Frankrijk
* Externe test op coatings 2016

 

Pro Express Ultimate Care GV9581
Hogedruk-stoomgenerator

GV9581E0

Professionele efficiëntie Tijdbesparend Krachtige Stoomstoot Perfecte resultaten

De beste stoomkracht voor
ultieme resultaten. De
nieuwe hogedruk boiler
technologie biedt perfecte
resultaten op professioneel
niveau.

De hogedruk stoom dringt tot
diep in de stof door waardoor
het strijken sneller en
gemakkelijker gaat.

Met de intense stoomstoot
strijk je zelfs de
hardnekkigste kreukels glad:
ideaal voor het strijken van
dikke stoffen.

De ultieme stoomtechnologie
optimaliseert de
waterinname waardoor er
een ongekende 180 g/min
continue stoomafgifte
mogelijk is voor keer op keer

perfecte resultaten. Hierdoor



perfecte resultaten. Hierdoor
strijk je alle kreukels in een
handomdraai glad.

Perfecte verzorging van je
kleding

Het intuïtieve
bedieningspaneel binnen
handbereik

Ultradunne Durilium AirGlide
Autoclean strijkzool

Handig uitneembaar
waterreservoir

Totale zorgeloosheid dankzij
de exclusieve dubbele
bescherming: het Protect
System zet waterdruppels
om in stoom en voorkomt
vlekken, terwijl de unieke
kalkverzamelaar het
verwijderen van kalk
eenvoudig maakt.

Pas de instellingen aan met
je duim op het nieuwe,
gestroomlijnde Direct Control
bedieningspaneel op de
handgreep. Bespaar tijd door
snel te schakelen tussen de
instellingen voor
verschillende typen kleding.
De vier electronische en
voorgeprogrammeerde
instellingen verzekeren je van
een perfecte combinatie van
stoom en temperatuur voor
elke stof.

Nieuwe Durilium
AirGlide®-technologie biedt
33% meer glijvermogen voor
snel en moeiteloos strijken
en duurzame prestaties.

Je kan het afneembare
waterreservoir tijdens het
strijken ieder moment
bijvullen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

STOOMPRESTATIES & VERMOGEN
Vermogen 2600 W

Stoomafgifte 180 g/min

Stoomstoot 600 g/min

Hogedruk-stoomgenerator JA

Stoomdruk 8 bar

Verticaal stomen JA

Stoom- en temperatuurinstelling 5 instellingen (elektronisch)

Opwarmtijd 2 min
PRESTATIES STRIJKZOOL

Strijkzooltechnologie Durilium Airglide Autoclean

Glijvermogen van de strijkzool *****

Duurzaamheid van de strijkzool / krasbestendigheid *****

Precisiepunt JA

Continue stoomverspreiding Tip, zijkant en kern
GEBRUIKSGEMAK

Stabiele achterkant JA

Inhoud watertank 1,9 L

Waterreservoir Afneembaar

Indicator "leeg reservoir" JA

Continu bijvullen JA

Druppelstop Ja

Automatische uitschakeling JA

Ecostand Ja

Lengte van het elektrische snoer 1.7 m

Snoeropbergruimte Elektrisch snoer en stoomsnoer

Vergrendelsysteem JA
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DUURZAAMHEID
Anti-kalkfunctie Spoelsysteem

Kalkverzamelaar JA

Indicatielampje ontkalken JA
ANDERE KENMERKEN

Kleuren Oud Goud


