
 

 

Philips 3000 Series
Vaporizador portátil

Compacto e dobrável
Pronto a usar em ˜30 segundos
1000 W, até 20 g/min
Não necessita de tábua de 
engomar

STH3020/10
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cil remoção de vincos em casa e em viagem

nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para 
a utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura 
m qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.

Segurança
• Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima!

Conveniência/Arrumação
• Vaporizador compacto e dobrável, fácil de utilizar e arrumar
• Depósito de água amovível de 120 ml para um enchimento fácil
• Bolsa incluída para arrumação fácil
• Não necessita de tábua de engomar! Poupe tempo e complicações!

Qualidade do resultado
• O vapor mata 99,9% das bactérias*
• 1000 W, com um fluxo de vapor contínuo de até 20 g/min
• Areje peças de roupa, elimine odores, lave menos
• Placa de vapor metálica para melhores resultados de vapor

Velocidade
• Pronto a usar em apenas 30 segundos



 Compacto e dobrável

O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi 
concebido para ser leve, compacto e dobrável, 
para uma utilização e armazenamento fáceis, 
de forma a garantir que tem roupa fresca a 
qualquer altura e em qualquer lugar. É o 
companheiro ideal para um retoque fácil e 
rápido em casa ou em viagem.

Pronto a usar em ˜30 segundos

Pronto para começar a vaporizar em apenas 30 
segundos. A luz indica quando está pronto a 
começar, para que termine num instante. Sem 
esperas, sem complicações.

1000 W, até 20 g/min

O nosso vaporizador portátil fornece um 
vapor contínuo de até 20 g/min, graças à sua 
potência de 1000 W. Para uma vaporização 
rápida e prática.

Não necessita de tábua de engomar

Vaporização sem complicações. Poupe tempo 
quando estiver com pressa, sem precisar de 
abrir a tábua de engomar.

Depósito de água amovível de 120 ml

A série 3000 portátil da Philips é fornecida com 
um depósito de água amovível de 120 ml para 
vaporizar até um conjunto completo, sem 
necessidade de reabastecer. Pode retirar 
facilmente o depósito de água do seu 
vaporizador e enchê-lo no lavatório.

Elimina 99,9% das bactérias*

Os últimos meses levaram-nos a procurar 
soluções mais saudáveis e higiénicas. O nosso 
vaporizador portátil mata 99,9% das bactérias*. 
Pode até vaporizar os seus cortinados e 
lençóis.

Areje e elimine odores

O vapor quente do nosso vaporizador portátil 
da série 3000 refresca as suas roupas delicadas 
num instante, eliminando odores. Lave menos, 
passe menos a ferro, poupe energia e 
prolongará a vida útil das suas peças de roupa!

Seguro em todos os tecidos que podem 
ser engomados

O nosso vaporizador é seguro para utilizar em 
todos os tecidos e roupa que podem ser 
engomados. A nossa placa de vapor pode ser 
encostada em segurança a qualquer peça de 
roupa sem risco de queimar; uma ótima 
solução para tecidos delicados, como a seda.

Placa de vapor metálica

A nossa placa de vapor metálica permite-lhe 
pressionar o vaporizador contra o tecido 
durante a vaporização, proporcionando 
melhores resultados de vapor sem risco de 
queimaduras. Utilização segura mesmo nas 
peças mais delicadas.
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Destaques
Vaporizador portátil
Compacto e dobrável Pronto a usar em ˜30 segundos, 1000 W, até 20 g/min, Não necessita de tábua de en-
gomar
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Acessórios
• Bolsa

Conveniência
• Comprimento do cabo de alimentação: 2m
• Depósito de água amovível
• Dobrável
• Pronto a utilizar: 30 seg.
• Depósito de água: 120 ml

• Indicador de luz de vapor
• Interruptor ligar/desligar

Qualidade do resultado
• Placa de vapor: Placa metálica aquecida
• Voltagem: 220 V
• Alimentação elétrica: 1000 W

Assistência
• Garantia de 2 anos
•
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Especificações
Vaporizador portátil
Compacto e dobrável Pronto a usar em ˜30 segundos, 1000 W, até 20 g/min, Não necessita de tábua de en-
gomar

* Testado em posição estacionária durante 1 minuto por uma entidade 
independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, 
Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
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