
 

 

Philips 6000 series
Stoomstrijkijzer

2400 W
40 g/min stoom, stoomstoot van 
210 g
XL-waterreservoir van 550 ml
Keramische zoolplaat

DST6002/30
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rijkijzer met groot waterreservoir
t Philips-stoomstrijkijzer uit de 6000-serie beschikt over een van de grootste 
terreservoirs voor stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met 
 krachtige stoomstoot verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak.

Comfortabel strijken
• Extra groot waterreservoir van 550 ml zodat u minder hoeft te vullen

Langere levensduur
• Calc Clean helpt kalkaanslag in uw strijkijzer te voorkomen

Easily removes creases
• Continue stoomproductie tot 40 g/min
• Keramische zoolplaat die gemakkelijk over stoffen glijdt
• Stoomstoot tot 210 g voor de hardnekkigste kreuken



 Keramische zoolplaat

De keramische zoolplaat is krasbestendig en glijdt 
soepel.

Stoom tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/
min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle 
kreuken efficiënt te verwijderen.

Extra groot waterreservoir

Comfortabel strijken en minder vaak bijvullen. Met 
het XL-waterreservoir van 550 ml kunt u langer 
strijken zonder bij te vullen.

Stoomstoot tot 210g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor 
verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Calc Clean

Met de Calc Clean-functie kunt u uw Philips-
strijkijzer gemakkelijk schoonspoelen om alle 
kalkdeeltjes te verwijderen. Zo verlengt u de 
levensduur van uw strijkijzer.
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Specificaties
Gebruiksvriendelijk
• Opwarmtijd: 0,40 min.
• Capaciteit waterreservoir: 550 ml
• Druppelstop
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
• Netsnoerlengte: 2 m

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: Keramiek
• Spray
• Verticaal stomen
• Variabele stoominstellingen

Technische specificaties
• Afmetingen van de verpakking: 31,5 x 17 x 14 cm
• Gewicht van strijkijzer: 1,3 kg
• Afmetingen van het product: 29,7 x 14,6 x 12,2 cm

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2400 W
• Stoomstoot: 210 g
• Continue stoom: 40 g/min
• Spanning: 220 - 240 volt
• Variabele stoomniveaus

Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging
•
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