
Complete kledingzorg ontwikkeld door experts

str i jken  |   stomen  |   naaien

“Sinds 1851”



PRESTEREN ZIT IN ONZE FAMILIE

Al meer dan 160 jaar staat het merk SINGER® voor uitstekende kwaliteit die ook te vinden is in onze 
SINGER HOME ESSENTIALS™ productlijn. Al generaties lang leveren wij hoogstaande producten om 
kleding te maken en te verzorgen. Producten die wereldwijd beroemd zijn om hun duurzaamheid en 
werkzaamheid. Presteren zit bij SINGER®  dan ook in de familie. 
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Open strijkijzerpunt voor het
optimaal strijken van zomen en
rondom knopen

Zoolplaat van roestvrij,
geborsteld staal 
staat garant voor
probleemloos werken

Uitzonderlijk hoog
(max. 170 g/min)
stoomdrukvermogen
verwijdert hardnekkige
kreukels 

Anti-druppelsysteem 
voorkomt spuiten en lekken 
wanneer het strijkijzer op een 
lage temperatuur is ingesteld

Anti-kalksysteem 
voorkomt het 
verkalken, geschikt 
voor leidingwater

Drievoudig Auto-Stop:
3 mogelijkheden voor 
automatisch uitschakelen;
strijkijzer schakelt - afhankelijk
van de instelling - of na
8 minuten of na 30 seconden
automatisch uit

Geavanceerd LCD display 
met temperatuur- en 
stoomcontrole 

Verticale stoom verwijdert
kreukels uit hangende kleding 
en gordijnen

• 2600W
•	 170 g/min zeer sterke stoomstoten
•	 Anti-druppelsysteem
•	 Geavanceerd LCD display met 
 elektronische temperatuur- en 
 stoomcontrole

•	 Anti-kalksysteem
•	 Zelfreinigend
•	 Soft-touch handgreep
•	 Drievoudig Auto-Stop
•	 Zoolplaat van roestvrij, 
 geborsteld staal

SINGER® | SNG 9.26
De SNG 9.26 is het nieuwste model uit de 
hi-tech Singer Expert Finish™ strijkijzer serie. 
Met dit SINGER HOME ESSENTIALS™ strijkijzer 
haalt u perfecte kledingzorg in huis. 
Het verlichte LCD display met temperatuur-
controle zorgt voor de juiste temperatuur voor 
de juiste stof, telkens weer. De zoolplaat van 
roestvrij, geborsteld staal staat garant voor 
probleemloos werken. Ervaar de excellente 
stoomfuncties. Drievoudig Auto-Stop biedt 
maximale veiligheid. 

SNG 9.26 Eigenschappen

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of 
de bij haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

SNG 9.26

170 g Pure kracht en
 excellente stoom

2600W

8 min 30 sec

www.singernederland.nl4 5



Open strijkijzerpunt 
voor het optimaal strijken van
zomen en rondom knopen

Zoolplaat van 
roestvrij, 
geborsteld staal 
staat garant voor 
probleemloos werken 

Drievoudig Auto-Stop: 
3 mogelijkheden voor auto-
matisch uitschakelen; strijkijzer 
schakelt - afhankelijk van de 
instelling - of na 8 minuten of 
na 30 seconden automatisch uit

Uitzonderlijk hoog 
(max. 180 g/min) 
stoomdrukvermogen 
verwijdert hardnekkige 
kreukels

Anti-druppelsysteem 
voorkomt spuiten en lekken 
wanneer het strijkijzer op een 
lage temperatuur is ingesteld

Anti-kalksysteem
voorkomt het verkalken,
geschikt voor leidingwater

Verticale stoom verwijdert
kreukels uit hangende
kleding en gordijnen

Zelfreinigend systeem 
door één druk op de knop

•	 2600W
•	 180 g/min stoomstoten
•	 Anti-druppelsysteem
•	 Verticaal stomen
•	 Zelfreinigend

•	 Anti-kalksysteem
•	 Drievoudig Auto-Stop
• Soft-touch zijkanten handgreep
•	 Zoolplaat van roestvrij, 
 geborsteld staal

SINGER® | SNG 7.26
Met dit SINGER HOME ESSENTIALSTM strijkijzer haalt u 
perfecte kledingzorg in huis; krachtige 2600W stoomfuncties, 
drievoudig Auto-Stop, doeltreffende stoomstoten, variabele 
stoom en verticale stoom voor maximale prestaties en 
resultaten.  

SNG 7.26 Eigenschappen

SNG 7.26

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de bij haar 
aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

2600W
Pure kracht en 

excellente stoom

8 min 30 sec

180 g

www.singernederland.nl6 7



Open strijkijzerpunt
voor het optimaal
strijken van zomen en 
knopen

Zoolplaat van
roestvrij, geborsteld
staal staat garant voor
probleemloos werken

Anti-kalksysteem
voorkomt het verkalken,
geschikt voor
leidingwater

Uitzonderlijk hoog 
(max. 160 g/min)
stoomdrukvermogen 
verwijdert hardnekkige 
kreukels

Anti-druppelsysteem 
voorkomt spuiten en lekken 
wanneer het strijkijzer op een 
lage temperatuur is ingesteld

Draaibaar snoer
zorgt voor maximale
bewegingsvrijheid

Verticale stoom
verwijdert kreukels uit
hangende kleding en
gordijnen

Zelfreinigend systeem 
door één druk op de knop

• 2400W
•	 160 g/min stoomstoten
•	 Anti-druppelsysteem
•	 Verticaal stomen

•	 Zelfreinigend
• Soft-touch zijkanten handgreep 
•	 Anti-kalksysteem
•	 Zoolplaat van roestvrij, 
 geborsteld staal

SINGER® | SNG 7.24
Met dit SINGER HOME ESSENTIALSTM strijkijzer haalt u 
perfecte kledingzorg in huis; krachtige 2400W stoomfuncties, 
doeltreffende stoomstoten, variabele stoom en verticale 
stoom voor maximale prestaties en resultaten.  

SNG 7.24 Eigenschappen

SNG 7.24

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of 
de bij haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

2400W
Krachtig en 

excellente stoom160 g

www.singernederland.nl8 9



Anti-druppelsysteem
voorkomt spuiten
en lekken wanneer
het strijkijzer op een
lage temperatuur is
ingesteld

Keramische
zoolplaat voor
probleemloos
werken

Open strijkijzerpunt
voor het optimaal
strijken van zomen en
knopen

Verticale stoom verwijdert 
kreukels uit hangende kleding 
en gordijnen

Geconcentreerde
(max. 150 g/min)
stoomstoten
verwijderen
hardnekkige kreukels

Anti-kalksysteem
voorkomt het verkalken,
geschikt voor leidingwater

Drievoudig Auto-Stop:
3 mogelijkheden voor 
automatisch uitschakelen;
strijkijzer schakelt - afhankelijk
van de instelling - of na 8
minuten of na 30 seconden
automatisch uit

SINGER®

• 150 g/min stoomstoten
•	 Anti-druppelsysteem
•	 Verticaal stomen
•	 Drievoudige Auto-Stop
•	 Anti-kalksysteem

•	 2200W
•	 Keramische zoolplaat
•	 Zelfreinigend
•	 Soft-touch zijkanten handgreep

SNG 5.22 Eigenschappen

Met dit SINGER HOME ESSENTIALSTM strijkijzer 
haalt u perfecte kledingzorg in huis; krachtige 2200W 
stoomfuncties, innovatieve stoomeigenschappen 
voor hardnekkige kreukels, keramische zoolplaat 
voor probleemloos werken, drievoudige Auto-Stop en 
zelfreinigend voor een lange levensduur. Uw kleding 
en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit met de 
betrouwbare kledingzorgproducten van SINGER®.

| SNG 5.22 SNG 5.22

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de 
bij haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

150 g

2200W
Geeft meer stoom

8 min 30 sec

www.singernederland.nl10 11



SINGER®

Met dit SINGER HOME ESSENTIALSTM strijkijzer 
haalt u perfecte kledingzorg in huis; krachtige 2000W 
stoomfuncties met innovatieve stoomeigenschappen 
voor hardnekkige kreukels, keramische zoolplaat 
voor probleemloos werken en zelfreinigend voor 
een lange levensduur. Uw kleding en ander textiel 
zien er altijd onberispelijk uit met de betrouwbare 
kledingzorgproducten van SINGER®.

| SNG 5.20

Anti-druppelsysteem
voorkomt spuiten
en lekken wanneer
het strijkijzer op een
lage temperatuur is
ingesteld

Keramische
zoolplaat zorgt
voor probleemloos
werken

Open strijkijzerpunt
voor het optimaal
strijken van zomen en
knopen

Verticale stoom 
verwijdert kreukels uit
hangende kleding en
gordijnen

Geconcentreerde
(max. 130 g/min) 
stoomstoten
verwijderen
hardnekkige kreukels

Anti-kalksysteem
voorkomt het verkalken,
geschikt voor leidingwater

Zelfreinigend systeem
door één druk op de knop

• 130 g/min stoomstoten
•	 Anti-druppelsysteem
•	 Verticaal stomen
•	 Zelfreinigend

•	 Anti-kalksysteem
•	 2000W
•	 Keramische zoolplaat
•	 Soft-touch zijkanten handgreep

SNG 5.20 Eigenschappen

SNG 5.20

130 g

2000W
 Geeft goede stoom

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of 
de bij haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

www.singernederland.nl12 13



•	 Stoomgereed in 45 seconden
•	 Automatisch uitschakelen

•	 Draadloze aan-/uitschakelaar 
•	 Zoolplaat van roestvrij staal

SteamWorksTM Eigenschappen

SteamWorks Pro

SteamWorks Pro

SteamWorks Pro

Zoolplaat van 
roestvrij staal 
strijkt de kleding terwijl
de krachtige stoom alle
bacteriën doodt, de 
kleding opfrist en de 
vezels losmaakt. 

Draadloze schakelaar
op het handvat voor
eenvoudig in- en
uitschakelen

De uittrekbare stang van 
de kledinghanger kan worden aangepast
aan uw kleding of bij het opbergenVolledig roteerbare

kledinghanger voor handig
stomen

Snoer van hoogwaardig
weefsel voor extra
veiligheid

Tweevoudig clipsysteem
voor het stomen van broeken

Extra groot afneembaar
waterreservoir met een inhoud
van 2,5 liter

Gratis accessoires waaronder
een vouwhulpstuk voor perfecte
broeken en een borstel voor het
verwijderen van pluisjes

SINGER® | SteamWorks™ Pro
Met de SINGER HOME ESSENTIALS SteamWorksTM Pro textielstomer haalt u een perfect 
product in huis. Stoomgereed in slechts 45 seconden. SteamWorksTM Pro levert 90 
minuten gelijkmatige, rustige stoom. Het stoommondstuk van roestvrij staal verwijdert 
snel en eenvoudig kreukels uit kleding, gordijnen en meubelstoffen. De kledinghanger kan 
360° gedraaid worden zodat u in iedere richting kunt stomen. Professionele accessoires 
zorgen voor uitstekende stoomresultaten zonder gebruik van schadelijke chemische 
middelen. Met de draadloze schakelaar op het handvat kunt u de stoom gemakkelijk in- en 
uitschakelen. Uw kleding en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit met de betrouwbare 
kledingzorgproducten van SINGER®.

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de bij 
haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

www.singernederland.nl14 15



SP 1000

Zeer krachtige 
stoomdruk van 3 bar

Waterreservoir 
van 0,8 liter 
zorgt voor 
constante 
stoom voor 
langere tijd  

Indicatielampje stoomgereedZoolplaat van geborsteld aluminium 
zorgt voor professioneel en 
probleemloos werken

Boiler van 
hoogwaardig roestvrij 
staal zorgt voor een 
lange levensduur

2000W

3 Bar

0.8 lt

Roestvrij 
staal

Verticale stoommogelijkheid 
voor hangende kleding, 
gordijnen en ander textiel 

1200W stoomvermogen 
en 800W strijkvermogen

•	 Zoolplaat van geborsteld aluminium
• 2000W
•	 Zeer krachtige stoomdruk van 3 bar
•	 Verticaal stomen

•	 Boiler van hoogwaardig roestvrij 
staal 

•	 Waterreservoir van 0,8 liter
•	 Indicatielampje stoomgereed

SP 1000 Eigenschappen

SINGER® | SP 1000

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de 
bij haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

Met de SINGER HOME ESSENTIALSTM SP 1000 stoomgenerator haalt u professionele 
kledingzorg in huis; krachtige 2000W hogedruk stoomfuncties, boiler van roestvrij staal, 
stoomgereed indicator, verticale stoommogelijkheid en drievoudig veiligheidssysteem. 
Uw kleding en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit met de betrouwbare 
kledingzorgproducten van SINGER®.

www.singernederland.nl16 17



SHG 6201

Stoomdrukmeter en 
stoomregelaar zorgen voor de 
juiste stoomafgifte voor ieder 
type kledingstuk

Stoomgereed en 
waterstand laag indicators

Zoolplaat van roestvrij staal 
zorgt voor probleemloos werken

Boiler van hoogstaand, 
roestvrij staal zorgt voor 
een lange levensduur

2200W

3 bar

Verticale stoommogelijkheid 
voor hangende kleding, gordijnen 
en ander textiel

Stoomvermogen van 1350W 
en strijkvermogen van 850W

•	 Zoolplaat van roestvrij staal
• 2200W
•	 Krachtige stoomdruk van 3 bar
•	 Verticaal stomen

•	 Boiler van hoogstaand roestvrij staal
•	 Stoomdrukmeter en stoomregelaar
•	 Stoomgereed en waterstand laag indicators

SHG 6201 Eigenschappen

SINGER® | SHG 6201

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de bij 
haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

Met de SINGER HOME ESSENTIALSTM SHG 6201 stoomgenerator haalt u perfecte 
kledingzorg in huis; krachtige 2200W hogedruk stoomfuncties, stoomregelaar, 
stoomdrukmeter, stoomgereed en waterstand laag indicators, verticale stoommogelijkheid, 
inox boiler en veiligheidssysteem. Uw kleding en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit 
met de betrouwbare kledingzorgproducten van SINGER®.

3 Bar

Boiler van 
roestvrij staal

Krachtige stoomdruk 
van 3 bar

www.singernederland.nl18 19



SP 2027

SP 2027 Eigenschappen

SINGER® | SP 2027

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of 
de bij haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

Met de SINGER HOME ESSENTIALSTM SP 2027  stoomgenerator haalt u 
perfecte kledingzorg in huis; krachtige 2200W hogedruk stoomfuncties, 
stoomregelaar, stoomgereed en waterstand laag indicators, verticale 
stoommogelijkheid en drievoudig veiligheidssysteem. De boiler van roestvrij 
staal is continu bijvulbaar zodat u minder tijd kwijt bent bij het strijken. Uw 
kleding en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit met de betrouwbare 
kledingzorgproducten van SINGER®.

Stoomgereed en waterstand 
laag indicatielampjes met 
stoomregelaar

Keramische zoolplaat 
voor professioneel werken

Boiler van hoogstaand 
roestvrij staal voor een 
lange levensduur

Bijvulbaar waterreservoir van 
1 liter zorgt voor constante 
stoom voor langere tijd

2200W

4 bar

Verticale stoommogelijkheid 
voor hangende kleding, gordijnen 
en ander textiel

Stoomvermogen van 1350W 
en strijkvermogen van 850W

4 Bar

Boiler van 
roestvrij staal

Zeer krachtige 
stoomdruk van 4 bar

•	 Keramische zoolplaat
• 2200W
•	 Zeer krachtige stoomdruk van 4 bar
•	 Verticaal stomen

•	 Boiler van hoogstaand roestvrij staal
•	 Bijvulbaar waterreservoir van 1 liter
•	 Stoomgereed en waterstand laag 
 indicators

CONTINU 
BIJVULBARE

STOOM-
GENERATOR

www.singernederland.nl20 21



SHG 6203

Verticale stoommogelijkheid 
voor hangende kleding, gordijnen 
en ander textiel

Max 4.5 bar

Boiler van hoogstaand 
roestvrij staal voor een 
lange levensduur

Excellente stoomdruk 
van 4,5 bar

Speciale keramische zoolplaat voor 
professioneel werken

Stoomvermogen van 1350W 
en strijkvermogen van 850W

Bijvulbaar 
waterreservoir 
van 1 liter zorgt 
voor constante 
stoom voor langere 
tijd

Anti-kalksysteem voor 
eenvoudig ontkalken

2200W

Stoomgereed en 
waterstand laag 
indicatielampjes

SHG 6203 Eigenschappen

•	 Speciale keramische zoolplaat
• 2200W
•	 Excellente stoom van max. 4,5 bar
•	 Verticaal stomen
•	 Boiler van hoogstaand roestvrij staal

•	 Bijvulbaar waterreservoir van 1 liter
•	 Stoomgereed en waterstand laag 
 indicatielampjes 
•	 Anti-kalksysteem

SINGER® | SHG 6203

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de bij 
haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

Met de SINGER HOME ESSENTIALSTM SHG 6203  stoomgenerator haalt u perfecte 
kledingzorg in huis; krachtige 2200W hogedruk stoomfuncties, stoomregelaar, stoomgereed 
en waterstand laag indicators, verticale stoommogelijkheid, soft-touch handvat, anti-
slip voeten, stoomuitlaatvergrendeling, stoomkoordrol, opbergruimte voor het snoer en 
drievoudig veiligheidssysteem. Het reservoir van roestvrij staal is tussentijds bijvulbaar 
zodat u minder tijd kwijt bent bij het strijken, glijdt moeiteloos over de stof dankzij de 
keramische zoolplaat.  Uw kleding en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit met de 
betrouwbare kledingzorgproducten van SINGER®.

CONTINU 
BIJVULBARE

STOOM-
GENERATOR

www.singernederland.nl22 23

Roestvrij 
staal

4.5 bar



•	 Auto Shut-Off with Audible Alarm 
for Added Safety

•	 Die-Cast Aluminum Base for 
Easy, Steady Pressing

Steam Press Features

Model Name

Model NameKrachtige stoomstoten
onder handbereik verwijderen
hardnekkige kreukels

Nauwkeurige elektronische 
stoftemperatuurinstellingenVergrendelingen 

voor eenvoudig verplaatsen 
en opbergen

Eenvoudig af te lezen en 
bij te vullen waterreservoir

Automatische uitschakelling 
met hoorbaar alarm  
voor extra veiligheid

Inclusief accessoireset

Extra groot persvlak 
voor professionele
resultaten in de helft van de tijd

Gegoten aluminium basis
voor eenvoudig en stabiel
persen

Met de SINGER HOME ESSENTIALSTM Steam Press haalt u perfecte kledingzorg 
in huis. Met het extra grote persvlak krijgt u in een mum van tijd professionele 
resultaten. Nauwkeurige temperatuurinstellingen, krachtige stoomfuncties 
en professionele accessoires geven u hoogwaardige stoomresultaten zonder 
schadelijke chemicaliën. Uw kleding en ander textiel zien er altijd onberispelijk uit 
met de betrouwbare kledingzorgproducten van SINGER®.

SINGER® | Steam Press ESP2

SINGER, het ‘S’ symbool, SINGER HOME ESSENTIALS en STEAMWORKS PRO zijn exclusieve handelsmerken van Singer Company Limited S.à r.l. of de bij 
haar aangesloten ondernemingen. © 2012 Singer Company Limited S.à r.l. Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

•	 Krachtige stoomstoten onder handbereik 
verwijderen hardnekkige kreukels

•	 Nauwkeurige elektronische stoftempera-
tuurinstellingen

•	 Automatische uitschakeling met 
 hoorbaar alarm 
•	 Eenvoudig af te lezen en bij te vullen 
 waterreservoir 

Steam Press ESP2 Eigenschappen

www.singernederland.nl24 25



SINGER® | SB1040
De SB1040 strijkplank is ontworpen om alle soorten strijkwerk 
eenvoudig  te maken. Het handige, verwarmde aluminium oppervlak 
zorgt ervoor dat de vochtigheid uit uw wasgoed verdwijnt en 
bolt het op met een zachte luchtstroom zodat moeilijke kreukels 
gemakkelijker gestreken kunnen worden. Zuig- en blaasfuncties zorgen 
voor uitstekende prestaties bij alle soorten stof van jeans tot zijde. 
Ongelooflijk licht in gewicht, slechts 11 kg. Voorzien van wieltjes voor 
extra gebruiksgemak. 

Technische gegevens
Vermogen strijkplank + motor 250 W
Totaal vermogen
 Max 2300 W 220-240 V  ~ 50/60 Hz
Certificering beschikbaar CE / AUS-NZ
Afmeting product 117x50x14 cm
Afmeting doos 120x53x16 cm
Bruto gewicht 13 kg
Netto gewicht 11,2 kg

Compact, eenvoudig, snel. Met deze strijkplank met verwarmd 
aluminium oppervlak en blaas- en zuigfuncties, kunt u zeer efficiënt 
strijken. Met een innovatief ontwerp en handige afmetingen: 
alles wat u nodig heeft voor een doeltreffend strijksysteem. De 
roestvrijstalen boiler en het strijkijzer met de professionele zoolplaat 
staan garant voor een lange levensduur. 

SINGER® | SB2040

Technische gegevens
Strijkvermogen 850 W
Stoomvermogen 1200 W
Vermogen strijkplank + motor 250 W
Totaal vermogen
 2300 W 220-240 V  ~ 50/60 Hz
Stoomdruk Max 3,6 bars
Watercapaciteit 0,8 Lt
Certificering beschikbaar CE / AUS-NZ / ETL
Afmeting product 117x50x14 cm
Afmeting doos 120x53x16 cm
Bruto gewicht 16,4 kg
Netto gewicht 14,6 kg

Vast voetje    Wieltje

Vast voetje      Wieltje

Verwarmde strijkplank van aluminium 
met zuig- en blaassysteem

Strijkijzerhouder

Hoogte in zeven standen instelbaar 
d.m.v. vergrendelingsveer

Geschikt voor alle modellen 
strijkijzers en strijksystemen

Ingebouwd stopcontact

Accessoires

Verwarmde strijkplank van aluminium 
met zuig- en blaassysteem

Afneembare boiler

Hoogte in zeven standen verstelbaar 
d.m.v. vergrendelingsveer

Uitneembaar snoer en 
strijkijzerstekker

Ingebouwde drukboiler en 
strijkijzer

Accessoires

www.singernederland.nl26 27
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Eigenschappen SNG 9.26 SNG 7.26 SNG 7.24 SNG 5.22 SNG 5.20

Vermogen 2600W 2600W 2400W 2200W 2000W

Temperatuurcontrole zoolplaat Digitaal LCD Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

Indicator stoomgereed LCD display LED display LED display LED display LED display

Stoomcontrole LCD display Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

Kleur Donkerblauw Donkerblauw Groen Donkerblauw Groen

Zoolplaat
Geborsteld 

roestvrij staal
Geborsteld 

roestvrij staal
Geborsteld 

roestvrij staal
Keramiek Keramiek

Stoomstoten 170 gr/min 180 gr/min 160 gr/min 150 gr/min 130 gr/min

Capaciteit waterreservoir 300 ml 270 ml 270 ml 250 ml 250 ml

Snoerlengte 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m

Automatische uitschakeling 4 4 7 4 7
Zelfreinigend 4 4 4 4 4
Verticale stoom 4 4 4 4 4
Variabele stoom 4 4 4 4 4
Anti-druppelsysteem 4 4 4 4 4
Anti-kalksysteem 4 4 4 4 4
Metalen decoratie 4 4 4 4 4
Soft-touch handgreep 4 Aan zijkanten Aan zijkanten Aan zijkanten Aan zijkanten

Kartonnen zoolplaatbedekking 
(Singer Home Essentials) 4 4 4 4 4

Hanger-label (Singer Home 
Essentials) 4 4 4 4 4

Snoerklem 4 4 4 4 4
360 draaibaar snoer 4 4 4 4 4
Anti-slip bumpers 4 4 4 4 4
Afgedekte vulopening 4 4 4 4 4
Cool Spray Mist 4 4 4 4 4

SNG 9.26
Expert FinishTM Perfect FinishTMPerfect FinishTM Classic FinishTM Classic FinishTM

SNG 7.26 SNG 7.24 SNG 5.22 SNG 5.20

Irons   StrijkijzersSINGER® | Pluisverwijderaars
Door een rustige scheerbeweging worden losse pluisjes en vezels van jassen, 
colberts, sofa’s, kleden, gordijnen en wollen stoffen (dekens, sweaters etc.) 
verwijdert waardoor ze weer als nieuw worden. 

Eigenschappen BS201 BSM203

Aan-/uitschakelaar 4 4

Automatische veiligheidsschakelaar 4 4

Krachtig scheeroppervlak van roestvrij staal 4 4
Snijhoogte in drie standen instelbaar om 
kleding te beschermen 4 4

Reinigingskwastje en beschermdoos 4 4

Opvangbakje 4 4

Batterijdeksel 4 4

Batterijtype D C2 UM 

BS201 BSM203
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SP1000

Eigenschappen SP1000

Stoomvermogen 1200W

Strijkvermogen 800W

Stoomdruk 3 bar

Capaciteit waterreservoir/
boiler 0,8 lt 

Zoolplaat
Geborsteld 
aluminium

Boilertype Roestvrij staal

Verticaal stomen 4

Bijvullen - constante stoom -

Stoomregelaar -

Indicators Stoomgereed

Veiligheidssysteem 4

Anti-kalksysteem 4

Handvat -

Stoomstoten 4

Type strijkwerk Professioneel

Steamers   Stoomgenerators

SHG6201 SHG6203SP2027

Eigenschappen SHG6201 SP2027 SHG6203

Stoomvermogen 1350W 1350W 1400W

Strijkvermogen 850W 850W 800W

Stoomdruk 3 bar 4 bar 4,5 bar

Capaciteit waterreservoir/
boiler 1 lt 1 lt 1 lt

Zoolplaat Roestvrij staal Keramiek Speciaal keramiek

Boilertype Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal

Type strijkwerk Huishoudelijk Huishoudelijk Huishoudelijk 

Verticaal stomen 4 4 4

Bijvullen - constante 
stoom - 4 4

Stoomregelaar 4 4 4 

Indicators
Stoomgereed en 
waterstand laag

Stoomgereed en 
waterstand laag

Stoomgereed en 
waterstand laag

Veiligheidssysteem 4 4 4

Anti-kalksysteem 4 4 4

Drukmeter 4 - -

Stoomstoten 4 4 4

Opbergruimte snoer - - 4

Steamers   Stoomgenerators

Voor professioneel gebruik Voor huishoudelijk gebruik
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Eigenschappen SteamWorks™ Pro

Vermogen 1500W

Opwarmtijd 45 seconden

Stoomtijd 90 min

Capaciteit waterreservoir 2.5 L / 84.5 oz.

Afneembaar waterreservoir 4

Transparant reservoir 4

Automatische uitschakeling 4

Uittrekbare stang 4

Lichtgewicht 4

Kledingborstel 4

Vouwhulpstuk 4

Ingebouwde kledinghanger 4

Kledinghaak 4

Kledingclips 4

Zwenkwieltjes 4

Afvoeraansluiting 4

Snoer van hoogwaardig weefsel 4

Garantie 4

Draadloze bediening 4

Zoolplaat van roestvrij staal 4

SteamWorks™ Pro

Steamers   Steamers   Kledingstomer Strijkplanken

SB2040SB1040

Eigenschappen SB1040 SB2040

Ingebouwde hogedruk boiler en 
strijkijzer - 4

Boilertype - Roestvrij staal

Strijkvermogen - 850 W

Stoomvermogen - 1200 W

Vermogen strijkplank en motor 250 W 250 W

Totaal vermogen 2300W 2300W

Waterreservoir - 0,9 lt

Stoomdruk - 3,5 bar

Strijkijzerhouders 4 4

Ingebouwd stopcontact 4 4 

Uitneembaar snoer en strijkijzerstekker - 4

Verwarmde strijkplank van aluminium 
met zuig- en blaassysteem 4 4

Wieltjes 4 4

In hoogte verstelbaar d.m.v. 
vergrendelingsveer 4 4

Optionele stoomaccessoire voor 
kleding - 4
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TM

Complete kledingzorg kan het beste 
overgelaten worden aan de experts.

SINGER HOME ESSENTIALS™ introduceert:
Een complete lijn kledingzorgproducten die gebaseerd  is op 
160 jaar ervaring. Alleen Singer biedt een volledig programma 
kledingzorgproducten zoals strijkijzers, stoomapparaten, strijk-
persen en naaimachines onder hetzelfde merk. 
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