IXEO+ QT1510C0
IXEO +
QT1510C0

De alles-in-één strijk- en stoomoplossing
De IXEO+ alles-in-één strijkoplossing van Calor omvat een innovatieve technologie met een ultieme stoom- en
strijkkracht voor een vlot en efficiënt onderhoud van uw kleding. En al dit zonder dat u een strijkplank nodig heeft!
Deze stoomgenerator beschikt over een ingebouwd Smart Board systeem met 3 standen en verbeterde
ergonomie, zodat u comfortabel kunt strijken, zowel rechtop als horizontaal als in een hoek van 30°. Bovendien
elimineert de natuurlijke kracht van stoom tot wel 99,9% van virussen, microben en bacteriën. Ontdek een nieuwe
en verbeterde ervaring voor het verzorgen van uw kleding met het geavanceerde Twin Boiler-hogedruktechnologie
met stoomtechniek voor het onderhoud van al uw kleding.
*Volgens externe laboratoriumtesten volgens de NFT72-110 standaard; september 2020 ** Vergeleken met Calor FV3910 strijkijzer

PRODUCTVOORDELEN
Optimaal gebruiksgemak
Uw alles-in-één stoomoplossing is meteen gebruiksklaar, voor resultaten in een handomdraai:
perfect voor dagelijks gebruik en last-minute touches. Voorzien van het innovatieve Smart
Board met 3 standen, verbeterde ergonomie en geavanceerde technologie.

Uitzonderlijk gladde strijkresultaten
Innovatieve Twin Boiler-hogedruktechnologie komt samen met een pompdruk van 5 bar, een
continue stoomtoevoer tot 45 g/minuut en een stoomboost tot 90 g/minuut voor zeer efficiënte
resultaten.

Lichtgewicht ontwerp met slimme strijkkop
Een gestroomlijnd lichtgewicht ontwerp van slechts 530 gram met verbeterde ergonomie,
gladde en gemakkelijke strijkkop: tot twee keer zo licht is als een standaard stoomstrijkijzer.

Verfrist en zuivert
De intense stoomkracht doodt tot 99,9% van de microben, virussen en bacteriën en verfrist en
verwijdert geurtjes tijdens het stomen, voor aangenaam frisse en perfect hygiënische kleding.

Handige slimme afneembare basis
Uitermate flexibel en gebruiksvriendelijk: dankzij de afneembare basis geeft u uw kleding op elk
moment, waar dan ook, een vlugge stoombeurt. Ook voor gordijnen, meubels en meer.

Snelle en handige opwarmtijd
Uw alles-in-één stoomoplossing is klaar voor gebruik in zo'n 70 seconden, voor resultaten in een
handomdraai, perfect voor dagelijks gebruik en last-minute afwerking.

Smart Protect-technologie
Profiteer van een geavanceerd systeem voor het onderhoud van uw kleding met dit zeer
gebruiksvriendelijke technologische hoogstandje: veilig in gebruik, geschikt op alle
kledingstukken, zelfs de meest delicate zoals zijde.

Geen onderhoud nodig
Geniet van langdurige prestaties en resultaten waarop u dag na dag kunt rekenen, dankzij het
ingebouwde calculatiebeheersysteem dat volledige bescherming en onderhoud garandeert.

Precisiepunt
Een comfortabele, lichte strijkervaring met een precisiepunt die u helpt om tot in de puntjes
perfect gladde resultaten te bekomen

Veelzijdig in gebruik voor een vereenvoudigd onderhoud van kleding
Dankzij het doordachte ontwerp met inschuifbare buizen om de hoogte in te stellen, kunt u al
uw kledingstukken moeiteloos gladstrijken, zij het voor last-minute bijwerken of grotere
strijkbeurten.

Eenvoudig te verplaatsen
Dankzij de kleine wieltjes onder de basis van de stoomreiniger kan u het eenvoudig verplaatsen,
voor het onderhoud van kleding in heel uw huis.

Gebruiksvriendelijk dankzij de meegeleverde accessoires
Geselecteerde modellen worden geleverd met handige accessoires, zoals de kledingborstel,
speciaal voor dikke stoffen, en een afneembare kleerhanger om uw stoomsessies te
vereenvoudigen.

*Volgens externe laboratoriumtesten volgens de NFT72-110 standaard; september 2020 ** Vergeleken met Calor FV3910 strijkijzer
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Vermogen

[2980 W]

Stoomafgifte

[45 g/min]

Stoomstoot

[90 g/min]

[Bar pump pressure]

[Up to 5 bar]

Opwarmtijd

[70 s]

Stoomkop

Roestvrij staal

[Kills bacterias]

[Up to 99.9%]

Zuiveren

Ja

Capaciteit waterreservoir

[1 L]

Waterreservoir

Vast

Automatische uitschakeling

Ja

Lengte netsnoer

[3 m]

Verstelbare stang

Dubbel

Aan/uit-schakelaar

Handbediening

Indicator "stoom gereed"

Ja

Opbergen van het netsnoer

Haakje

Haak voor kledinghanger

Ja

[Integrated board]

[Smart board 3 positions]

Afneembare voet

Ja

Wieltjes

Ja

Accessoires

[Fabric brush]

Land van herkomst

China

LOGISTIEKE DATA

CMMF 1830008177

EAN code

Omdoos

PCS / Lagen

Lagen / Pallet

PCS / Pallet

PCS / Container

EAN ST : 3121040081778
EAN UC :

1

2

2

4

C20 : 192
C40 : 396
HQ4 : 490

Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)
gewicht

uitgepakt product
40 x 27 x 167 (mm)
9,91

verpakt product
605 x 417 x 465 (MM)
14,41 (KG)

Standaard Pakket
620 x 432 x 490 (MM)
14,41 (KG)

pallet
1 200 x 800 x 1 124 (MM)
57,64 (KG)
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