
 

 

Philips 3000 Series
Naparovacia žehlička

Výkon 2000 W
Kontinuálny výstup pary 30 g/min
140 g zosilnená para
Keramická

DST3010/30
Silná para si poradí s každým záhybom

Parný ráz až 140 g
Naša naparovacia žehlička 3000 Series vám uľahčí žehlenie vďaka silnému parnému rázu, ktorý 
si poradí s každým záhybom. Keramická žehliaca plocha sa ľahko kĺže po odeve a s nádržkou 
na vodu s objemom 300 ml zvládnete vyžehliť menšiu várku bielizne bez doplňovania vody.

Rýchle žehlenie
• 2000 W na rýchle zahriatie
• Trvalý výstup pary až 30 g/min pre stály výkon
• Parný ráz až 140 g pre extra výkon

Jednoduché žehlenie
• Vďaka 300ml nádržke na vodu vyžehlíte na jedno naplnenie viac bielizne.
• Keramická žehliaca plocha s hladkým kĺzaním
• Naša funkcia Drip stop zabraňuje kvapkaniu vody na oblečenie.
• Dostaňte sa ľahko na ťažko dostupné miesta so špičkou Triple Precision
• Vertikálne naparovanie pre zavesené tkaniny

Dlhodobý výkon
• Vstavaný posuvný prepínač Calc-Clean na dlhotrvajúci výkon naparovania



 Parný ráz až 140 g

Vďaka silnému parnému rázu prenikne para 
hlbšie do tkaniny a ľahko odstráni aj odolné 
záhyby.

Trvalý výstup pary až 30 g/min

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie 
odstránenie pokrčenia.

2000 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Keramická žehliaca plocha

Naša odolná keramická žehliaca plocha dobre 
kĺže po všetkých žehliteľných odevoch. Nelepí 
sa na oblečenie, je odolná voči poškriabaniu a 
ľahko sa čistí.

Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni 
vytváraniu škvŕn z kvapiek vody, to znamená, 
že môžete bezstarostne žehliť pri akejkoľvek 
teplote.

Zvislá para

Funkcia vertikálneho naparovania vám 
umožňuje žehliť odevy priamo na ramienku a 
odstrániť záhyby zo zavesených tkanín, ako sú 
napríklad záclony a to bez žehliacej dosky.

Špička Triple Precision

Maximálnu presnosť táto špička dosahuje 
vďaka trom vlastnostiam: má úzky hrot, drážku 
na gombíky a štíhly dizajn. Špička Triple 
Precision vám pomôže vyžehliť aj tie 
najobtiažnejšie miesta, ako napríklad okolie 
gombíkov alebo riasenie.

Zabudovaná funkcia čistenia Calc-Clean

Táto žehlička využíva obyčajnú vodu 
z vodovodu. Zabudovaná funkcia Calc-Clean 
odstraňuje vápnik a vodný kameň a udržiava 
tak plný výkon.

300 ml nádržka na vodu

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml 
nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte 
viac oblečenia.
DST3010/30

Hlavné prvky
Naparovacia žehlička
Výkon 2000 W Kontinuálny výstup pary 30 g/min, 140 g zosilnená para, Keramická
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Ľahké použitie
• Objem nádoby na vodu: 300 ml
• Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop
• Voda z vodovodu je vyhovujúca
• Dĺžka sieťovej šnúry: 1,9 m
• Žehliaca plocha: Keramická
• Zvislá para
• Napätie: 220-240 V
• Kropenie

Správa výpočtov
• Vstavaný posuvný prvok na odstraňovanie 

vodného kameňa
• Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie

Rozmery a hmotnosť
• Hmotnosť žehličky: 1,2 kg
• Celková hmotnosť s obalom: 1,5 kg

Veľkosť a hmotnosť
• Rozmery balenia (Š x V x D): 32 x 13 x 16,2 cm
• Rozmery výrobku (Š x V x D): 12,1 x 14,3 x 29 cm

Ekologická účinnosť
• Režim úspory energie
• Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Silný výkon
• Continuous steam: 30 g/min
• Naparovanie: Až 140 g
• Napájanie: 2000 W
• Ready to use: 35 s

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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Technické údaje
Naparovacia žehlička
Výkon 2000 W Kontinuálny výstup pary 30 g/min, 140 g zosilnená para, Keramická
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