
Потужність, яку видно неозброєним оком*

Паровий турбоудар: імпульсивна система подачі пару для
ефективного прасування
Паровий турбоудар це нова розробка від Tefal: велика кількість пару
виробляється, прискорюється та спрямовується на тканину на
великій швидкості усуваючи навіть найжорсткіші складки.

TURBO PRO ANTI-CALC FV5640
FV5640E0

 

 

 TurboPro Anti-Scale оснащена новою технологією парового турбоудару від Tefal, із використанням
імпульсивної подачі пару для глибокого проникнення в тканину, та усунення навіть жорстких складок.
Для того, щоб ваша праска прослужила вам довше, вона оснащена колектором для збору накипу, тож
ця високоефективна парова праска гарантовано забезпечить вам швидкий та бездоганний результат
щодня.

*порівняння із попереднім модельним рядом FV55

 



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

Ексклюзивний знімний колектор для збору накипу для довготривалого
парування
Ексклюзивний знімний колектор для збору накипу від Tefal вловлює частки накипу,
забезпечуючи тривале парування та легке очищення.

Підошва із функцією самоочищення Durilium AirGlide: лідер ковзання від Tefal №
1*
Нова технологія Durilium AirGlide від Tefal, забезпечує найкраще ковзання* для
швидкого прасування без жодних турбот. Також вона забезпечує оптимальний
розподіл пару для ефективного прасування. Каталітичне покриття із можливістю
самоочищення винайдене Tefal, допомагає зберегти підошву праски без плям та у
чудовому стані протягом тривалого часу. 
*У порівнянні із іншими підошвами від Tefal - зовнішня перевірка

2600 Вт для швидкого нагрівання
Висока потужність для швидкого нагрівання та потужної роботи.

Паровий турбоудар потужністю до 210 г/хв для усунення навіть найжорсткіших
складок.
Використовуйте паровий турбоудар для усунення найжорсткіших складок або для
того, щоб освіжити одяг за допомогою вертикального пропарювання.

Постійна подача пару для легкого усунення складок
Безперервна подача пару із потужністю до 50 г/хв забезпечує ідеальну та постійну
кількість пару для ефективного усунення будь-яких складок.

Захист від крапель вбереже вашу білизну від плям
Функція захисту від крапель попереджує капання води та захищає вашу тканину від
плям підчас прасування.

Режим Eco для збереження електроенергії
Режим Eco скорочує споживання електроенергії до 20%.*    
* -20% у порівнянні із споживанням енергії при використанні максимальної
потужності.



Фотографії ситуацій застосування продукту

Гарантія 10 років  
• Легко ремонтується 
• Низька вартість та швидка доставка запчастин протягом 10 років 
• 6500 сервісних центрів по усьому світу

 

ФОТОГРАФІЇ ПРОДУКТУ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

ПОТУЖНА ПОДАЧА ПАРИ
Потужність 2600 W

режим постійної подачі пари 50 g/min

Паровий удар 210 g/min

Вертикальне відпарювання Так

Спрей Так

Регулювання подачі пари і теператури Автоматична подача пару
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДОШВИ

Технологія підошви Технологія із функцією самоочищення Durilium Airglide

Легкість ковзання підошви [*****]

Термін служби підошви / стійкість до пошкоджень [*****]

Жолобок в носику праски Так

Оптимальне розподілення пари Носик, бічна і центральна частини
ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Новий ергономічний тригер подачі пари Так

Стійка підставка Так

Знімний резервуар для води 300 ml

Отвір для води Найбільший

Функція Капля стоп Так

Еко-режим Так
ФУНКЦІЯ САМООЧИЩЕННЯ

Функція захисту від накипу Інтегрована система захисту від накипу "Anti-scale system"
і режим захисту від накипу

Колектор для збору накипу Так
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кольори Темно-сірий, бірюзовий та сріблястий

Країна виробництва France

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ (ДАНІ) CMMF : 1830006359

 Код EAN Шт / короб Шт / шар Шар/палета Шт / палета К-сть/контейнер

EAN ST : 3121040063590
EAN UC :

6 24 3 72
C20 :
C40 :
HQ4 :

Продукт без упаковки Продукт з упаковкою (в упаковці) Стандартна посилка Палета
Розміри 310 x 151 x 152 (mm) 328 x 169 x 196 (MM) 505 x 330 x 392 (MM) 1 200 x 800 x 1 152 (MM)

Вага 1.5 (kg) 1,857 (KG) 11,14 (KG) 154,68 (KG)


