Yeni Singer SB2041 Entegre Ütü Masası
SINGER SB 2041 Genel Özellikler

























SKU Kodu: SB2041
Nominal Güç: 2200W (1300W buhar jeneratörü kazanı, 850W ütü tabanı ısıtması,
50W ütü masasında hava üfleme/vakumlama fanı)
Buhar Jeneratörü Tipi: Basınçlı Kazan Modeli
Buhar Basıncı: 3.5 bar
Buhar Hazırlığı: 8 dakika içinde
Buhar Ayarı: Var
Dikey Buharlama: Var
Kazan Kapasitesi: 1 Lt.
Ütü Masası: Üfleme / Vakumlama
Çıkartılabilir Buhar Jeneratörü Ünitesi: Var
Ütü Tabanı: Velur (Kadife) taban
Tekerlekler: Var (tek ayak üzerinde 2 tekerlek)
Ütü Masası Muhafazası: Desteksiz katlanabilir dikey muhafaza
Ütü Muhafaza Bölmesi: Var
Ayak Tasarımı: Çapraz bağlantılı
Ütü Masası Bezi: Singer logosu nakışlı yüksek kaliteli ütü masası pedi
Aksesuarlar: Silikon ütü taban plakası, su doldurma kabı, profesyonel buhar borusu
tutma desteği, elbise askısı
Üretim Süresi: 90 gün
Sertifikalar: CE (mevcut)
EAN Kodu: 8032817502806
Boyutlar: 145 x 45 x 98 cm (katlanmamış durumda),
145 x 53 x 23 cm (katlanmış durumda)
Ağırlık: 15 kg
Fabrika Teslimi Romanya Fiyatı: 149 EURO
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 449 EURO
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Singer SB2041 - Buhar Jeneratörü Özellikleri

 4.5 bar yüksek basınçlı buhar, inatçı kırışıklıklara karşı en iyi ve en hızlı ütüleme
özelliği sunar.
 15 mm paslanmaz çelik kazan, daha uzun kazan ömrü ve yüksek sıcaklıklara
dayanıklılık özelliği sağlar.
 Basınçlı dikey buhar özelliği, biçimsiz kat yerlerinin üzerinde hızlı buharlama
sağlayarak, giysileri bakterilere karşı sterilize eder ve giysilerde oluşan kötü kokuların
giderilmesi için faydalıdır.

 Buhar jeneratörü ünitesi, ütü masasından kolayca çıkartılarak taşınabilir
ve buhar jeneratörü olarak başka ütü masaları ile birlikte bağımsız
şekilde kullanılabilir. Buhar jeneratörünün çıkartılabilir olması, buhar
jeneratörünün temizleme ve bakım işlemleri için faydalı bir özelliktir.
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Singer SB2041 - Buhar Jeneratörü ve Ütü Özellikleri
 Buhar, her bir kumaş türüne göre ayarlanmış olan bir buhar
düğmesi ile düzenlenebilir. Buhar hazır ve su seviyesi göstergeleri,
suyun ne zaman doldurulması gerektiğini ve buharın ne zaman
kullanılabileceğini öğrenmenize yardımcı olur.

 Profesyonel Velur (Kadife) ütü tabanı: Profesyonel tipteki diğer geleneksel
alüminyum ütü tabanı plakalarına oranla daha mükemmel kayma yüzeyi ve daha
uzun malzeme kullanım ömrü sağlamak üzere, özel bir galvanize alüminyum
teknolojisi kullanılmıştır.
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Singer SB2041 - Ütü Masası Özellikleri

 Vakumlama/üfleme düğmeleri, ütü masasında giysinin türüne göre vakumlama veya
üfleme modlarını seçmek için kullanılır. Üfleme fonksiyonu ipek ve naylon gibi hassas
kumaşlar için idealdir, vakumlama modu ise keten/pamuklu giysiler ve kotlar için
kullanılabilir.

 Çapraz bağlantılı ayaklar, hem sağ, hem de sol elle ütü yaparken entegre ütü
masasının her iki tarafında daha fazla alan kullanılmasını sağlar.

 400 gr. dolgulu Singer logosu nakışlı yüksek kaliteli ütü masası pedi.
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Singer SB2041 - Katlanmış Durumdayken



Katlanabilir ütü masası, herhangi bir destek olmadan dik durumda muhafaza edilebilir.

 Ütü masası katlandığında, ütü ünitesi ütü masasının yanında bulunan
muhafazasında saklanabilir.

 Ütü masası, katlandıktan sonra tekerlekleri üzerinde kolayca taşınabilir.
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Singer SB2041 - Aksesuarlar

 Silikon ütü taban plakası, güvenliğiniz için taban plakasının sıcak olduğu
durumlarda açma/kapama işleminin kolayca yapılabilmesini sağlar.

 Ütüleme işlemi sırasında buhar jeneratörü
ünitesine giysileri asmak için bir elbise askısı
monte edilmiştir.

 Ütüleme işlemi sırasında kolaylık sağlaması için, buhar jeneratörü ünitesine profesyonel bir
buhar borusu tutma desteği takılmıştır.
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