
 

 

Philips 3000 Series
Ručný naparovač

Kompaktný a skladací
Pripravený na použitie za 30 
sekúnd
1 000 W, para až 20 g/min
Nepotrebujete žehliacu dosku
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dnoduché odstránenie záhybov doma i na cestách
š ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre 
ké použitie a skladovanie, aby ste si zaistili vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. 
to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.

Bezpečnosť
• Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia!

Pohodlie/skladovanie
• Nepotrebujete dosku na žehlenie! Ušetrite čas a nepríjemnosti!
• Kompaktný a skladací naparovač, jednoducho sa používa a skladuje
• 100 ml odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie
• Dodáva sa s puzdrom na jednoduché uskladnenie

Kvalita výsledku
• Para zabíja 99,9 % baktérií*
• Osviežte oblečenie, odstráňte zápach, perte menej
• Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Frekvencia
• Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd



 Kompaktný a skladací

Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý 
tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre 
ľahké použitie a skladovanie, aby ste zaistili 
vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. 
Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a 
rýchle žehlenie doma alebo na cestách.

Pripravený na použitie za 30 sekúnd

Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. 
Kontrolka signalizuje, keď je naparovač 
pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví 
za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.

1 000 W, para až 20 g/min

Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny 
výstup pary na úrovni 20 g/min. vďaka výkonu 
1 000 W.

Nepotrebujete dosku na žehlenie

Naparovanie bez nepríjemností. Ušetrite čas, 
keď sa ponáhľate – nemusíte rozkladať 
žehliacu dosku.

100 ml odnímateľná nádržka na vodu

Ručný naparovač 3000 Series sa dodáva so 
100 ml odnímateľnou nádržkou na vodu, vďaka 
ktorej môžete bez potreby doplnenia napariť 
až jeden celý outfit. Nádržku na vodu môžete 
jednoducho odpojiť a naplniť ju v umývadle.

Zabíja 99,9 % baktérií*

Posledných pár mesiacov nás prinútilo 
intenzívnejšie hľadať zdravé a hygienické 
riešenia. Naša ručná naparovačka zabíja 99,9 % 
baktérií*. Naparovať môžete dokonca aj 
závesy a posteľnú bielizeň.

Osvieži a odstráni zápach

Horúca para nášho ručného naparovača 3000 
Series osviežuje vaše jemné oblečenie 
a okamžite odstráni zápach. Perte menej, 
žehlite menej, šetrite energiu a predĺžte 
životnosť svojich odevov!

Bezpečný pre všetky žehliteľné tkaniny

Používanie naparovača je bezpečné pre všetky 
typy látok a tkanín vhodných na žehlenie. 
Naparovaciu platničku možno bezpečne 
pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika 
spálenia – oceníte to najmä pri jemných 
tkaninách, ako je hodváb.

Vrátane úschovného puzdra

Ručný naparovač Philips 3000 Series sa dodáva 
s puzdrom užitočným na cestách aj na 
jednoduché uskladnenie v domácnosti.
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Hlavné prvky
Ručný naparovač
Kompaktný a skladací Pripravený na použitie za 30 sekúnd, 1 000 W, para až 20 g/min, Nepotrebujete žeh-
liacu dosku
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Príslušenstvo
• Vrecko

Praktické používanie
• Dĺžka kábla: 2 m
• Odoberateľná nádoba na vodu
• Skladací
• Pripravený na používanie: 30 s
• Nádoba na vodu: 100 ml

• Svetelný indikátor naparovania
• Vypínač

Kvalita výsledku
• Naparovacia platnička: Plastová platnička
• Napätie: 220 V
• Napájanie: 1000 W

Služba
• 2-ročná záruka
•
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Technické údaje
Ručný naparovač
Kompaktný a skladací Pripravený na použitie za 30 sekúnd, 1 000 W, para až 20 g/min, Nepotrebujete žehl-
iacu dosku

* Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, 
Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 
nehybne počas 1 minúty.
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