
 

 

Philips Handheld Steamer 
1000 Series
Bàn ủi hơi nước cầm tay

Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn

Sẵn sàng sử dụng trong vòng 35 
giây
Dễ thao tác

STH1000/10
Dễ sử dụng, dễ bảo quản

Thiết kế gọn nhẹ, ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

Bàn ủi hơi nước cầm tay Dòng 1000, người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi chuyến đi. 

Ưu điểm thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo quản, công suất mạnh giúp ủi phẳng quần áo nhanh 

chóng và dễ dàng.

Nhẹ và nhỏ gọn

• Ngăn chứa nước 85 ml có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước

• Không cần dùng ván ủi!

• Thiết kế gọn nhẹ, dễ thao tác

An toàn và vệ sinh

• Đảm bảo không gây ra vết cháy trên tất cả các loại vải ủi được

• Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

• Hơi phun liên tục giúp ủi phẳng nếp nhăn hiệu quả

• Sẵn sàng sử dụng chỉ trong vòng 35 giây



 

Ngăn chứa nước 85 ml có thể tháo rời để 
dễ dàng châm đầy nước

Ngăn chứa nước 85 ml dễ dàng tháo rời và dễ châm 
đầy nước bất cứ khi nào bạn cần trong quá trình ủi.

Hơi phun liên tục lên đến 18g/phút

Hơi phun liên tục lên đến 18 g/phút làm giãn các sợi 
vải dễ dàng, nếp nhăn có thể được ủi phẳng hoàn hảo 
trong tích tắc

Không cần dùng ván ủi!

Thiết kế nhỏ gọn giúp bàn ủi hơi nước Dòng 1000 
trở thành giải pháp hoàn hảo để ủi quần áo mọi lúc, 
mọi nơi mà không cần dùng ván ủi.

Sẵn sàng sử dụng chỉ trong vòng 35 giây

Sẵn sàng ủi chỉ trong vòng 35 giây. Đèn báo sẽ bật 
sáng cho biết khi nào bàn ủi sẵn sàng để bạn bắt đầu 
công việc ủi quần áo ngay lập tức. 

An toàn cho quần áo của bạn
An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo 
không gây ra vết cháy.

Thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt

Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn, nhờ thiết 
kế nhỏ gọn và thao tác sử dụng đơn giản, trang phục 
của bạn sẽ được ủi phẳng trong tích tắc.

Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn*

Ngoài việc ủi phẳng nếp nhăn, Bàn ủi hơi nước Dòng 
1000 còn tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* và khử mùi 
hôi, giúp làm mới quần áo (và đồ nội thất chất liệu 
mềm, rèm cửa, đồ chơi)
STH1000/10

Các thông số
Trọng lượng và kích thước
• Kích thước sản phẩm (DxRxC): 9,2*19,0*11,3 cm

Dễ sử dụng
• Dung tích ngăn chứa nước: 85 ml
• An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
• Ngăn chứa nước có thể tách rời
• Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
• Chiều dài dây điện: 1,6 m
• Thời gian khởi động: Đèn báo

Trọng lượng và kích thước
• Trọng lượng của sản phẩm: 520g

Dễ sử dụng
• Thời gian làm nóng: 35 giây

Bảo hành
• Bảo hành 2 năm toàn cầu
•

* *Được kiểm nghiệm bởi viện thuộc bên thứ ba đối với các loại vi 
khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Candida albicans ATCC 10231 khi ủi hơi nước trong thời gian ủi 1 
phút.
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