
Min broschyr



Tvättmaskiner, torktumlare och
stryksystem

B 3847 FashionMaster
Ångstryksystem
display och extra ångmunstycke för fantastiska strykresultat med mycket komfort.

• Jämn fördelning av ångan – Mieles
stryksula med bikakestruktur

• Professionellt strykresultat tack vare
ett ångtryck på 4,0 bar

• Bekväm montering/demontering – 1-
2-Lift-System

• Perfekt strykresultat genom att aktivt
strykbord stöds

• Bekväm strykning av hängande
textilier – Steamer

Pris SEK 17 990**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515781050 / Artikelnummer : 13384721NER / Materialnummer : 10546530

Design
Färg strykjärn antracit/lotusvit
Färg stryköverdrag Antracit
Perfekt strykresultat
Stryksula med bikakestruktur •
Ångtyck bar 4,0
Ångmängd g/min 100
Vertikalånga •
Ånga från temperaturnivå 2
Ångpuff •
Permanent ånga •
Ångmunstycke (steamer) •
Uppblåsfunktion •
Effektläge 2 fläkt •
Stryksula som inte fastnar •
Tidsbesparande strykning
Påfyllningsmängd vattenbehållare liter 1,25
Vattenbehållare löstagbar •
Vattenbehållare permanent påfyllningsbar •
Stryka flera lager •
Användarkomfort
All-in-one •
1-2-Lift-system •
Steglös höjdinställning med gastrycksfjäder i m 830-1.020
Hjul som är snälla mot golven •
Strykbord med ComfortZon •
På- och avstängningsautomatik för fläkt •
Guidad avkalkning •
Första idrifttagning •
Automatisk avkalkning •
Automatisk sköljning •
Förvaringsfack för strykjärnet •
Förvaringsfack för anslutningskabel och tillbehör •
Säkerhet
CoolDown-funktion •
AutoOff-funktion •
Tekniska data
Mått i mm (bredd) 470
Mått i mm (höjd) 970
Mått i mm (djup) 1.480
Mått i mm (bredd), ihopfälld 470
Mått i mm (höjd), ihopfälld 1.280
Mått i mm (djup), ihopfälld 370
Strykyta i mm 1200 x 400
Frekvens i Hz 50-60
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Mer information finns på nästa sida…
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Tvättmaskiner, torktumlare och
stryksystem

B 3847 FashionMaster
Ångstryksystem
display och extra ångmunstycke för fantastiska strykresultat med mycket komfort.

Medföljande tillbehör
Stryksula som inte fastnar •
Steamer •
Premium strykbordsöverdrag •
Hållare för ångslang •
Hållare för nätkabel •
Testremsa för fastställande av vattenhårdhet •
Avkalkningstabletter •
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