
 

 

Philips 5000 Series
Dampstrygejern

2400 W effekt
45 g/min, konstant damp
180 g dampskud
SteamGlide Plus

DST5030/80
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eamGlide Plus-strygesål holder 4 gange længere *
is du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i 
ken. Med den ridsefaste SteamGlide Plus-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret 
alkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.

Komfortabel strygning
• Drypstop holder tøjet pletfrit under strygningen
• Behageligt håndtag med ru overflade sikrer let greb

Hurtig og effektiv fjernelse af folder
• 2400 W til hurtig opvarmning
• Konstant damp på op til 45 g/min sikrer stærk, robust ydeevne
• Lodret damp til ophængte tekstiler
• Dampskud på op til 180 g klarer genstridige folder

Lang brugstid
• Indbygget Calc-Clean-skyder, langvarig dampproduktion
• Ledning testet for maksimal holdbarhed og sikkerhed
• Ridsefast strygesål giver god glideevne



 2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

SteamGlide Plus-strygesål

Vores særlige SteamGlide Plus-strygesål glider 
ubesværet hen over alle tekstiler. Den er også 
slip-let, ridsefast og nem at rengøre.

Ikke længere svinende dryp

Vores drypstop-system gør det nemt og 
pålideligt at stryge sarte stoffer ved lave 
temperaturer. Der er ingen grund til at 
bekymre dig om vanddråber, der giver pletter.

Konstant damp på op til 45g/min

Stærk og ensartet dampmængde til at fjerne 
folder hurtigere.

Indbygget Calc-Clean-skyder

Dette strygejern fungerer med almindeligt 
vand fra hanen. Calc-clean er en indbygget 
rensefunktion til at fjerne kalkaflejringer eller 
kalkflager og vedligeholde en optimal ydeevne.

Behageligt håndtag

Håndtagets ru overflade sikrer et behageligt og 
ergonomisk greb, så du kan holde fast på 
strygejernet uden nogensinde at miste grebet.

Dampskud op til 180 g

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt 
genstridige folder.

Kvalitetstestet ledning

Alle dampstrygejernsledninger er omhyggeligt 
testet for maksimal sikkerhed og holdbarhed.

Lodret damp

Den lodrette dampfunktion gør det muligt at 
opfriske tøj på bøjle og fjerne folder fra 
gardiner, mens de er hængt op. Strygebræt er 
ikke påkrævet.
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Vigtigste nyheder
Dampstrygejern
2400 W effekt 45 g/min, konstant damp, 180 g dampskud, SteamGlide Plus
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Nem at anvende
• Kapacitet: Vandtank: 320 ml
• Navn på strygesål: SteamGlide Plus
• Egnet til vand fra hanen
• Drypstop-funktion
• Ekstra stabil placering på højkant
• Ekstra stort påfyldningshul

Hurtig fjernelse af folder
• Strøm: 2400 W
• Dampskud: 180 g
• Konstant damp: 45 g/min
• Vandspray

Kalkhåndtering
• Afkalkning og rengøring: Indbygget Calc Clean-

skyder

Størrelse og vægt
• Strygejernets vægt: 1,255 kg
• Emballagens mål (B x H x L): 33,2 x16,7 x 13,7 cm
• Produktets mål (B x H x L): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Grøn effektivitet
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Garanti
• 2 års verdensomspændende reklamationsret
•
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Specifikationer
Dampstrygejern
2400 W effekt 45 g/min, konstant damp, 180 g dampskud, SteamGlide Plus

* Testet i forhold til Philips Non-stick-strygesål

http://www.philips.com

