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TSA2030 
Stoomstrijkijzer smooth steam S300, zwart 

 
Ontdek een nieuwe manier van strijken met de krachtige TSA2030 Smooth Steam S300 

stoommachine van Teesa. Door de 2 compressiefuncties (droog of met stoom) en het 

makkelijk reguleren van de temperatuur (70-225˚C) verdwijnen al uw kreukels met 

gemak. De stoommachine heeft een capaciteit van 2400 W en kan daarmee stoom 

genereren met een druk van 3,5bar, waardoor u zelfs de meest hardnekkige plooien uit 

elke stof kunt verwijderen. Ook verticaal strijken is mogelijk. De keramische strijkzool 

zorgt voor een perfecte stoomverdeling en glijdt uitstekend. Door de grote watertank van 

1,2 L, zult u tussentijds niet of nauwelijks water hoeven bij te vullen. Hoewel dit bij dit 

apparaat ook geen straf is, omdat de tank makkelijk uitneembaar is en door een anti-

calcium filter u gewoon water rechtstreeks uit de kraan kunt gebruiken. Tenslotte heeft u 

met de TSA 2030 Smooth steam S300 alle controle over uw strijkwerk. Met het 

configuratiescherm stelt u makkelijk uw gewenste stoomniveau in en wordt u op de 

hoogte gehouden van wanneer u bv water moet vullen.  

 

Specificaties: 

 

• Inhoud waterreservoir: 1,2 L 

• Verticaal strijken en droge compressie 

• Beveiliging voor oververhitting 

• Handvat met antisliplaag en uitneembare watertank 

• Indicator temperatuur, waterstand, ontkalking 

• Stoomdruk 3,5 bar en temperatuur regeling 70-225˚C 

• Stoomregeling: 100 g / min; 70 g / min .; 40 g / min.  

• Klaar voor gebruik: ongeveer 150 sec.  

• Voet: keramisch en vermogen: 2000-2400 W  

• Stroomvoorziening: 220-240 V, 50/60 Hz  

• Inclusief: strijkijzer met generator stoom, anti-calcium filter 

 

• Afmeting product   : 19,5 x 20,0 x 37,0 cm (BxDxH) 

• Gewicht incl. verpakking  : 3,75 kilogram 

• EAN code    : 5901890040907 

• Verpakkingseenheid  : 5 stuks 
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