
 

 

Philips 3000 Series
Napařovací žehlička

Příkon 2 400 W
Trvalý výstup páry 40 g/min
Parní ráz 180 g
Keramická

DST3030/70
Výkonná pára, která si poradí s každým záhybem
Parní ráz až 180 g
Napařovací žehlička 3000 Series vám usnadní žehlení díky silnému parnímu rázu, který si 
poradí s každým záhybem. Keramická žehlicí plocha zajistí skvělé klouzání a s nádržkou na 
vodu o objemu 300 ml zvládnete vyžehlit menší várku prádla bez doplňování.

Rychlé žehlení
• 2 400 W pro rychlé zahřátí

Snadné žehlení
• Díky 300ml nádržce na vodu vyžehlíte najednou více prádla
• Automatické vypnutí
• Systém Drip-stop zabraňuje odkapávání vody na oděv
• Díky špičce Triple Precision snadno vyžehlíte i obtížně přístupná místa
• Vertikální napařování pro zavěšené tkaniny

Dlouhodobý výkon
• Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean, dlouhodobý výkon napařování

Snadné žehlení
• Keramická žehlicí plocha pro hladké klouzání

Rychlé žehlení
• Trvalý výstup páry až 40 g/min zaručuje konzistentní výkon



 Parní ráz až 180 g

Díky silnému parnímu rázu pronikne pára 
hlouběji do tkaniny a snadno odstraní i odolné 
záhyby.

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Kvalitní a spolehlivý výstup páry pro rychlejší 
odstranění záhybů.

2 400 W pro rychlé zahřátí

Rychlé zahřátí a vynikající výkon.

Keramická žehlicí plocha

Naše odolná keramická žehlicí plocha hladce 
klouže po každém žehlitelném oděvu. Nelepí 
se k látce, je odolná proti poškrábání a snadno 
se udržuje čistá.

Automatické vypnutí

Pokud žehličku odložíte, vypne se automaticky, 
a to buď po 30 minutách stání naplocho nebo 
po 8 minutách stání na odkládací ploše.

Drip stop

Systém Drip-stop zabraňuje úniku tekutiny 
z žehličky, díky čemuž na tkanině nevznikají 
skvrny způsobené kapkami vody. To znamená, 
že můžete bezstarostně žehlit při jakékoli 
teplotě.

Vertikální napařování

Funkce vertikálního napařování vám umožňuje 
žehlit oděvy přímo na ramínku a odstranit 
záhyby z tkanin, jako jsou například záclony. 
Žehlicí prkno není potřeba.

Špička Triple Precision

Maximální přesnosti tato špička dosahuje díky 
třem vlastnostem: Má ostrou špičku, výřez na 
knoflíky a štíhlý design. Špička Triple Precision 
vám pomůže vyžehlit i ty nejobtížnější oblasti, 
jako například okolí knoflíků nebo řasení.

Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean

Tato žehlička využívá běžnou vodu z kohoutku. 
Funkce Calc Clean je vestavěná funkce čištění 
umožňující odstranění nánosů vápníku nebo 
vodního kamene a zachování špičkového 
výkonu.
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Přednosti
Napařovací žehlička
Příkon 2 400 W Trvalý výstup páry 40 g/min, Parní ráz 180 g, Keramická
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Správa vápenných usazenin
• Vestavěný posuvník Calc Clean
• Odstranění vodního kamene a čištění

Vysoký výkon
• Parní ráz: Až 180 gramů
• Trvalý výstup páry: 40 g/min
• Připraveno k použití: 35 sekund
• Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití
• Objem nádržky na vodu: 300 ml
• Systém Drip-stop
• Vhodná voda z vodovodu
• Délka síťové šňůry: 1,9 m
• Automatické vypnutí
• Žehlicí plocha: Keramická

• Vertikální napařování
• Napětí: 220–240 V
• Kropení

Záruka
• Celosvětová záruka 2 roky

Ekologická účinnost
• Režim úspory energie
• Obal výrobku: 100% recyklovatelný
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Velikost a hmotnost
• Hmotnost žehličky: 1,2 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 32 x 13 x 16,2 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 12,1 x 14,3 x 29 cm
• Celková hmotnost s balením: 1,5 kg
•
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Specifikace
Napařovací žehlička
Příkon 2 400 W Trvalý výstup páry 40 g/min, Parní ráz 180 g, Keramická
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