
Vår högsta kapacitet i en handsteamer

Kraftfull och redo att användas inom några sekunder, du kommer att kun-
na steama dina kläder på nolltid.  Med 30g ånga per min slätas skrynklor 
enkelt ut på alla typer av material, även de tjockaste tygerna.
Den största vattentanken kombinerad med SteamOnes effektivitet i ett 
handhållet format kommer att sätta stil på ditt liv överallt !

För mer information : www.steam-one.com
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PRODUKTINFORMATION
Max effekt
Strömförsörjning
Ångflöde
Vattentanks kapacitet
Uppvärmningstid 
Ångtid 
Finish
Bruttovikt
Nettovikt per produkt
Förpackning
EAN 
Storpack X6 storlek
Bruttovikt per storpackBruttovikt per storpack
Antal enheter per pall (120x80x180cm)
Antal enheter per pall (120x100x190cm)

2000W
220-240V 50/60Hz
30g/min
400 ml
30 sekunder 
Ipp till 27 minuter
Svart soft touch & krom
1.4 Kg
1.13 Kg
26.4x12x20.7cm
3700734604099
380x278x434mm
8.9 Kg
144
216
XXXxXXXxXXXcm

SteamOne
Handsteamer

Ref. EUXL400B 

•  Munstycke i rostfritt stål designad för att vara hållbar och 
inte repas
•  Kant som styr ångan för penetration av tyget
•  Robust konstruktion av ABS-plast
•  Lyxig soft touch & kromfinish 

• Elektroniskt anti-droppsystem för att hindra att vatten kommer 
på kläderna
•  Två lägen av ånga för att även kunna steama känsliga material 
•  Knapp för konstant ånga för att enkelt kontrollera flödet
•  Vattennivå-indikator
•  Automatisk avstängning

•  Hög effekt : 2000W aliminiumvärmare för bättre hållbarhet
•  Konstant ångflöde på 30g/min
•  Redo på 30 sekunder
•  98°C ånga för att fräscha upp och släta ut dina kläder utan 
att bränna

INKLUDERADE TILLBEHÖRDIMENSIONER

PÅSE FLASK-ADAPTER

•  400 ml vattentank för upp till 27 min steaming 
•  Påfyllning från ovansidan tack vare en stor öppning
•  Fem tillbehör för att du ska behålla stilen vart du än är
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