Philips 3000 Series
Stoomstrijkijzer

Vermogen van 2600 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
Keramiek

DST3041/30

Krachtige stoom voor alle kreuken
Stoomstoot tot 200 g
Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die
zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en
met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.
Snel strijken
• 2600 watt voor snel opwarmen
• Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties
• Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht
Eenvoudig strijken
• Strijk meer in één enkele beurt met het waterreservoir van 300 ml
• Soepel glijdende keramische zoolplaat
• Onze druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding druppelt
• Hittebestendige opbergdoos
• Bereik moeilijke plekken eenvoudig met de Triple Precision-voorkant
• Verticale stoom voor hangende kledingstukken
Uitstekende prestaties
• Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties
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Stoomstrijkijzer

Vermogen van 2600 W 40 g/min continue stoom, Stoomstoot van 200 g, Keramiek

Kenmerken
Continue stoom tot 40 g/min

Keramische zoolplaat

Sterke en consistente stoomproductie om
kreuken sneller te verwijderen.

Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt
goed op alle kledingstukken. De zoolplaat
kleeft niet aan uw kleding, is krasbestendig en
eenvoudig schoon te houden.

Stoomstoot tot 200 gram

Druppelstop

Triple Precision-voorkant

Het uiteinde is in drie opzichten nauwkeurig.
Het heeft een spitse voorkant, een speciale
knopenrand en slanke neus. Onze Triple
Precision-voorkant helpt u zelfs de moeilijkste
plekken te strijken, zoals knopen en plooien.
Ingebouwde Calc Clean-schuifknop

De krachtige stoomstoot levert extra
vermogen om dieper in de stof door te dringen
en de hardnekkige kreuken eenvoudig te
verwijderen.
2600 watt voor snel opwarmen

Ons druppelstopsysteem voorkomt dat het
strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan
door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op
iedere gewenste temperatuur strijken.
Verticale stoom

Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater.
Calc-clean is een ingebouwde reinigingsfunctie
voor het verwijderen van kalkaanslag en het
behouden van optimale prestaties.
Waterreservoir van 300 ml

Zorgt voor snel opwarmen en krachtige
prestaties.

Met de verticale stoomfunctie kunt u
kledingstukken hangend op de kleerhanger
opfrissen en kreuken verwijderen uit hangende
stoffen zoals gordijnen. U hebt geen strijkplank
nodig.

Minder vaak bijvullen dankzij het grote
waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer
kleren in één enkele beurt.
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Specificaties
Gebruiksvriendelijk
•
•
•
•
•
•
•
•

Capaciteit waterreservoir: 300 ml
Druppelstop
Geschikt voor kraanwater
Netsnoerlengte: 1,9 m
Zoolplaat: Keramiek
Verticale stoom
Spanning: 220-240 V
Sproeit water

Ontkalkingsfunctie

• Ingebouwde Calc Clean-schuifknop
• Schoonmaken en ontkalken

Opbergen

• Hittebestendige opbergdoos

Afmetingen en gewicht

• Afmetingen verpakking (b x h x d): 32 x 13 x

Publicatiedatum
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Versie: 3.3.1

EAN: 08 72038 90030 97

16,2 cm
• Gewicht van strijkijzer: 1.2 kg
• Productafmetingen (b x h x d): 12,1 x 14,3 x 29 cm
• Totale gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

• Energiebesparingsmodus
• Verpakking van het product: 100% recyclebaar
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Krachtige prestaties
•
•
•
•

Stoomstoot: Tot wel 200 gram
Continue stoom: 40 g/min
Vermogen: 2600 W
Gebruiksklaar: 35 sec.

Garantie

• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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