
SteamOnes mest kraftfulla 
handsteamer i ett vikbart format

EUFD80B

Foldeble är en handsteamer som helt designats och konstruerats i 
Frankrike
Det nya keramiska munstycket garanterar ett bättre resultat.
Tack vare sin ultrakompakta storlek och borttagbara kabel är den enkel att förvara 
och den kan tas med överallt.

www.steam-one.com

HÖG PRESTANDA, KOMPAKT OCH VIKBAR

99,99 %

Slätar ut kläderna 
och tar bort

av virus, kvalster och bakterier*

*Testat av oberoende laboratorium



PRODUKTINFORMATION

SteamOne
Handsteamer
Ref. EUFD80B 

•  Hel basplatta som ger stor täckning
•  Keramisk beläggning för bättre ångkvalitet

•  Designad och konstruerad i Frankrike för en unik teknik
•  2 effektlägen för att ånga ömtåliga och tjocka tyger
•  Ångkontrolltrigger

•  Hög effekt: 2 000 W aluminiumvärmare för längre hållbarhet
• Konstant ångflöde på 32 g/min
• Klar på 15 sekunder
• 98 °C ånga för att fräscha upp och släta ut dina kläder utan att 
bränna

INKLUSIVE TILLBEHÖRMÅTT

KROK MED 
SUGPROPP

FÖRVARING-
SPÅSE

• 2 vattentankar ger upp till 15 minuters steaming. En liten avsedd 
för resor och en större för hemmabruk
•  Vikbar design för att göra den lätt att ta med
•  Avtagbar kabel för enkel förvaring
•  Enkel vattenpåfyllning tack vare push-pull-funktion
•  5 tillbehör som hjälper dig att alltid ha en perfekt look
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AVSTÄLLNINGS-
PLATTA

BORTTAGBAR 
KABEL

111,8 mm

Maxeffekt 2 000 W
Strömförsörjning 220-240V / 50-60Hz
Ångmängd 32 g/min
Vattentankskapacitet 80 ml + 150 ml
Uppvärmningstid Ungefär 15 sekunder 
Körtid Upp till 15 minuter 
Avslutande Soft touch svart och krom
Bruttovikt per produkt 1,825 kg 
Nettoproduktvikt 1,034 kg
Huvudenhetens nettovikt 0,640 kg
Förpackning 22,6 x 21,2 x 12,8 cm  
EAN 3700734604389
Masterpack (X6-storlek) 46.5X22.8X40.2cm 
Bruttovikt per master 11,3 kg
Enheter per pall (120 x 80 x 180 cm) 168
Enheter per pall (120 x 100 x 190 cm)Enheter per pall (120 x 100 x 190 cm) 240


