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Smart M Limited Edition Laurastar
0790776015178

Merk: Laurastar
Model: 000.2301.805
0 790776 015178 >

€1.799,00

€1.599,00
SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Dankzij de Bluetooth-technologie maakt uw strijksysteem verbinding met de mobiele applicatie en verandert in
strijkcoach om uw kleding te verfraaien. U kunt dagelijks gebruikmaken van drie videotutorials die u begeleiden bij
het installeren van het systeem, die u de basis van het strijken leren en die u tips geven om stoﬀen zoals zijde,
katoen of wol beter te strijken.
Het gamma Laurastar is voorzien van een unieke stoomfunctie om textiel diepgaand te reinigen. Onze moderne
levensstijl (vocht, isolatie, verwarming) schept een ideale leefomgeving voor de organismen die allergieën
veroorzaken. De reinigende stoom elimineert ze en voorkomt dat ze zich kunnen verspreiden. Dankzij de hoge
temperatuur, de diepe doordringing in de vezels en de kracht van de stoomstoot, vernietigt deze unieke stoom de
mijten, bacteriën en schimmels die na het wassen (op 40°) achterblijven. Met de stoom van Laurastar worden uw
kleding en huishoudelijk textiel hygiënisch schoon.
Professioneel strijkijzer
Alle Laurastar strijkijzers zijn uitgerust met een unieke professionele zool. Deze verspreidt ultraﬁjne en krachtige
stoom, die zich aan elke stof aanpast en zodoende ook verticaal gebruikt kan worden. De afgeronde vorm
voorkomt valse plooien.
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Actieve strijktafel
De actieve strijktafel van Laurastar, uitgerust met een opblaas- en aanzuigsysteem, beschermt het textiel optimaal
en blaast uw kledingstukken nieuw leven in. Het opblaassysteem positioneert en spant de stof automatisch aan op
de tafel. Er wordt een luchtkussen gecreëerd dat valse plooien voorkomt. Het aanzuigsysteem zorgt er dan weer
voor dat het kledingstuk strak op de tafel ligt, zodat er mooie rechte strijkvouwen ontstaan.
Actieve 3D-zool
Om de schoonheid van uw kleding te behouden heeft Laurastar een ijzer gesmeed en een actieve 3D-zool
gecreëerd. Deze Zwitserse exclusiviteit biedt een ongeëvenaarde strijkkwaliteit in één enkele beweging dankzij
twee handelingen: het proﬁel van de zool spant de stof aan terwijl de stoom over het volledige oppervlak van de
zool wordt verdeelt en zo plooien zonder moeite verwijderd. . De vezels worden op deze manier diepgaand
opgefrist.
Stoompulsen
Stelt u zich eens voor dat u water en warmte zou kunnen beheersen om weer volume en schoonheid aan uw
kleding te geven. Dit is nu mogelijk met de modellen uit de hoogste productlijn van Laurastar, uitgerust met
stoompulsen, de ultieme manier om voor uw kleding te zorgen. Via het verspreiden van opeenvolgende
stoomstoten garanderen deze stoompulsen een optimale dosering voor een perfect resultaat, ongeacht de kleur of
stof van uw kleding. Laurastar stelt zich niet enkel tevreden met een wereldwijde bekendheid als specialist in
ultraﬁjne en krachtige stoom, zij innoveert ook, om de grenzen van de perfectie te overschrijden.
Limited Edition
De Limited Edition bevat een Smartphone houder en een Xtreme-Cover hittebestendige hoes.

SPECIFICATIE
Algemeen

Bediening

Inhoud waterreservoir

1,2 Liter

Bediening via app

Ergonomie

Fysieke kenmerken

In de hoogte
regelbaar

Gewicht
Kleur

19 g,kg
Zwart
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Gebruiksgemak

Onderhoud & Reiniging

Afneembaar
waterreservoir
Bijvullen reservoir op
elk moment
Opwarmtijd
Snoeropberging

Antikalkfunctie

www.lowyck.be
info@lowyck.be

180 min,s

Transportwieltjes
Verticale opberging
Strijkkenmerken

Stroom

Continue
stoomproductie
Stoomdruk
Verticaal ontkreuken
Zuig- en blaasfunctie

200 g/min

Vermogen

2200 kW,kWh,W

3.5 bar
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