
 

 

Philips 3000 Series
Парна ютия

2200 W мощност
35 г/мин непрекъсната пара
Парен удар 160 г
Керамика

DST3020/30
Мощна пара за изглаждане на всяка гънка
Парен удар до 160g
Нашата парна ютия от серия 3000 прави лесно гладенето с мощен парен удар, който 
изглажда упоритите гънки. Керамичната плоча се плъзга плавно, а резервоарът за вода с 
обем 300 ml е достатъчно голям за гладенето на по-малко количество пране без допълване.

Бързо гладене
• 2200 вата за бързо загряване

Лесно гладене
• Гладете повече дрехи на един път с резервоар за вода с вместимост 300 мл
• Нашата система за спиране на прокапването предотвратява прокапването на вода върху 
дрехите

• Лесно достигане на трудни места с тройния прецизен връх
• Вертикално подаване на парата за висящи тъкани

Дълготрайна ефективност
• Вграден плъзгач за почистване на накип за дълготрайна ефективност на парата

Лесно гладене
• Керамична гладеща повърхност, която се плъзга леко

Бързо гладене
• Парен удар до 160 грама за допълнителна мощност
• Непрекъсната пара до 35 г/мин за постоянна производителност



 Парен удар до 160 грама

Силният парен удар Ви дава допълнителна 
мощност за по-дълбоко проникване в 
тъканта и лесно изглаждане на упоритите 
гънки.

Пара без прекъсване до 35 г/мин.

Силен и постоянен поток на пара за по-
бързо отстраняване на гънките.

2200 вата за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощна 
производителност.

Керамична гладеща повърхност

Нашата издръжлива керамична гладеща 
повърхност се плъзга лесно върху всички 
подходящи за гладене дрехи. Тя не залепва 
по дрехите, устойчива е на надраскване и е 
лесна за почистване.

Спиране на прокапването

Нашата система за спиране на прокапването 
предотвратява изтичания и се избягват 
петна от водни капки, така че можете да 
гладите с увереност при всяка температура.

Вертикално пароподаване

С функцията за вертикално подаване на 
пара можете да освежавате дрехите 

направо върху закачалките и да премахвате 
гънки от висящи тъкани, като пердета. Не е 
необходима дъска за гладене.

Троен прецизен връх

Върхът е прецизен по 3 начина: той има 
заострен връх, улей за копчета и елегантен 
нос. Нашият троен прецизен връх Ви помага 
да се справите и с най-трудните за гладене 
места, като копчета и плисета.

Вграден плъзгач за почистване на 
накип

Тази ютия работи с обикновена чешмяна 
вода. Calc-clean е вградена функция за 
почистване, която премахва натрупването 
на калций или варовик и поддържа 
върховата производителност.
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Третиране на варовиково натрупване
• Вграден плъзгач за почистване на накип
• Премахване на котлен камък и почистване

Високи работни характеристики
• Ударна пара: До 160 грама
• Непрекъсната пара: 35 г/мин.
• Готово за употреба: 35 сек
• Захранване: 2200 W

Лесно за употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
• Спиране на прокапването
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 1,9 м
• Гладеща повърхност: Керамика
• Вертикално пароподаване

• Волтаж: 220-240 V
• Водна струя

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,2 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 32x13x16.2 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 12.1x14.3x29 см
• Общо тегло с опаковката: 1,5 кг
•
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