
ERA Технічні характеристики 
Технические характеристики

92 см

 ERA BLOWING 

Нагрівання прасувальної поверхні - Нагрев гладильной повехности     800  Вт

 Об`єм бойлера - Объём бойлера       6 л (н/ж сталь)
Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера 4 кВт

Потужність нагріву праски - Мощность нагрева утюга
Робочий тиск пари 

Рабочее давление пара 4 bar 4 bar

Об`єм в упаковці Объём в упаковке 1 м3

абарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота) 61/140/93 см

Вага - Вес        72 кг

Стандартна напруга - Стандартное напряжение        400 V+n - 50 hz 400 V+n - 50 hz

Напруга за запитом - Напряжение по запросу       230 V - 50 hz 230 V - 50 hz 

Високоефективне видалення конденсату вакуумом - Высокоэффективное удаление конденсата вакуумом 
Електронна панель управління - Электронная панель управления
Низький рівень споживання енергії - Низкое энергопотребление
Можлива поставка з прасувальною поверхнею MAXI - Возможна поставка с гладильной поверхностью MAXI

Панель управління 
Панель управления

Парова праска (включена в комплектацію) 
Паровой утюг (включён в комплектацию)

50 cm

120 cm 

40 cm

130 cm

СТАНДАРТ MAXI

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Форма для прасування рукава - Форма для глажки рукава 
Підвіс праски - Подвес утюга
Підвіс праски з освітленням - Подвес утюга с освещением 
Парова щітка - Паровая щётка

ERA BLOWING
Прасувальний стіл з нагрівом, вакуумом, піддувом, 
вбудованим парогенератором і паровою праскою
Гладильный стол с нагревом, вакуумом, поддувом, 
встроенным парогенератором и электропаровым 
утюгом

Висота прасувальної поверхні - Высота гладильной повехности

Потужність вакуумного мотора - Мощность вакуумного мотора      375 Вт

92 см
800 Вт
375 Вт

150 ВтПотужність мотора піддува - Мощность мотора поддува            -
6 л (н/ж сталь)

4 кВт

800 Вт 800 Вт

1 м3 
61/140/93 см
82 кг

Жетоноприймач - Жетоноприёмник
Повітряно-паровий пістолет - Воздушно-паровой пистолет 
Паровий пістолет - Паровой пистолет
Підключення другої праски - Подключение второго утюга

Генеральний імпортер продукції BATTISTELLA® в Україні
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ERA 
Прасувальний стіл з нагрівом, вакуумом, 
вбудованим парогенератором і паровою праскою
Гладильный стол с нагревом, вакуумом, встроенным 
парогенератором и электропаровым утюгом

Г



Caratteristiche Tecniche
Technical Features

ERA mod. 2010 ERA SOFFIANTE mod. 2010
ERA BLOWING mod. 2010

Altezza piano lavoro - Ironing board height 92 cm 92 cm

Potenza piano lavoro - Ironing board power 800 w 800 w

Potenza motore aspirante - Vacuum motor power 0,5 hp 0,5 hp

Potenza motore soffiante - Blowing motor power - 0,2 hp

Capacità caldaia - Boiler capacity 6 l. (inox) - stainless steel 6 l. (inox) - stainless steel

Potenza caldaia - Boiler power 4 Kw 4 Kw

Potenza ferro - Power of irons 800 w 800 w

Pressione di esercizio vapore
Operating steam pressure

4 bar 4 bar

Imballo - Packing 1 m3 1 m3

Ingombro - Overall dimensions 61x140x93 h cm 61x140x93 h cm

Peso - Weight 72 kg 82 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 400 V+n - 50 hz 400 V+n - 50 hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 230 V - 50 hz / 120 V - 60 hz 230 V - 50 hz / 120 V - 60 hz

Aspirazione ad alto rendimento - High-efficiency suction
Controllo elettronico - Electronic control
Grosso risparmio energetico - Reduced power consumption
Il tavolo è disponibile nella versione con piano MAXI - The ironing table is available with mAXI board

120 cm 

40 cm

ERA VAP ERA MAX VAP

400 V+n - 50 hz 400 V+n - 50 hz

230 V - 50 hz 230 V - 50 hz

ERA VAP
Прасувальний стіл з нагріванням, вакуумом, 
подачею пари на робочу поверхню, вбудованим 
парогенератором і паровою праскою
Гладильный стол с  нагревом, вакуумом, подачей пара 
на рабочую поверхность, встроенным 
парогенератором и электропаровым утюгом

ERA MAX VAP
Прасувальний стіл з нагріванням, вакуумом, 
піддувом, подачею пари на робочу поверхню, 
вбудованим парогенератором і паровою праскою

Гладильный стол с  нагревом, вакуумом, поддувом, 
подачей пара на рабочую поверхность, встроенным 
парогенератором и электропаровым утюгом

Панель управління 
Панель управления

Парова праска (включена в комплектацію) 
Паровой утюг (включён в комплектацию)

Технические характеристики
Висота прасувальної поверхні - Высота гладильной повехности

Технічні характеристики 

92 см 92 см
Нагрівання прасувальної поверхні Нагрев гладильной повехности 1,1 кВт 1,1 кВт

Потужність вакуумного мотора - Мощность вакуумного мотора        375 Вт 375 Вт
Потужність мотора піддува - Мощность мотора поддува - 150 Вт

6 л (н/ж сталь) Об`єм бойлера - Объём бойлера        6 л (н/ж сталь) 
Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера                       5,2 кВт 5,2 кВт

Потужність нагріву праски - Мощность нагрева утюга       800 Вт 800 Вт
Робочий тиск пари 

Рабочее давление пара 5 бар 5 бар

Об`єм в упаковці - Объём в упаковке        1 м3 1 м3 
Габарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота) 61/140/93 см 61/140/93 см

Вага - Вес        72 кг 86 кг

Стандартна напруга - Стандартное напряжение 
Напруга за запитом - Напряжение по запросу

Електронна панель управління - Электронная панель управления
Низький рівень споживання енергії - Низкое энергопотребление
Прасувальна дошка виготовлена з н/ж сталі та алюмінію - Гладильная доска изготовлена из н/ж стали и алюминия

Форма для прасування рукава - Форма для глажки рукава 
Підвіс праски - Подвес утюга
Підвіс праски з освітленням - Подвес утюга с освещением 
Парова щітка - Паровая щётка

+38 044 332-03-63  info@stirka.in.ua

Генеральний імпортер продукції BATTISTELLA® в Україні

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Жетоноприймач - Жетоноприёмник
Повітряно-паровий пістолет - Воздушно-паровой пистолет 
Паровий пістолет - Паровой пистолет
Підключення другої праски - Подключение второго утюга




