
 

 

Philips 1000 Series
bàn ủi hơi nước

Mặt đế chống dính
Cài đặt hơi nước có thể thay đổi
Hơi phun tăng cường lên đến 90g
Tiêu diệt 99,99% vi khuẩn**

DST1040/30
Nhanh chóng và thuận tiện

Ít lần châm nước hơn*
Bàn ủi Dòng 1000 giúp ủi quần áo dễ dàng và nhanh chóng với mặt đế chống dính và chế 
độ cài đặt hơi phun có thể thay đổi để ủi phẳng nếp nhăn hiệu quả trên tất cả các loại 
vải. Ngăn chứa nước lớn cho phép bạn ủi nhiều quần áo hơn với ít lần châm nước hơn.

Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

• Công suất lên tới 2000W

• Hơi phun liên tục lên đến 20 g/phút và hơi phun tăng cường 90g

• Có phủ lớp chống dính

Dễ sử dụng và hiệu quả

• Ngăn chứa nước lớn để giảm số lần châm nước

• Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

• Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

• Tay cầm thuận tiện có vân để cầm dễ dàng

• Hơi phun ngang dùng cho vải treo

Tuổi thọ dài hơn và tính bền vững

• Giải pháp Xả cặn

• Chế độ tiết kiệm giúp giảm tiêu thụ điện năng

An toàn và vệ sinh

• Loại bỏ 99,99% vi khuẩn** trong 10 giây



 

Công suất lên tới 2000W

Công suất lên tới 2000W cho hơi phun mạnh 

và ổn định

Cài đặt hơi nước có thể thay đổi

Hơi phun liên tục lên đến 20 g/phút và hơi phun 

tăng cường 90g để ủi phẳng nếp nhăn nhanh 

chóng.

Mặt đế chống dính

Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp 

chống dính đặc biệt để có thể ủi dễ dàng trên 

tất cả các loại vải.

Ngăn chứa nước lớn

Ngăn chứa nước 250ml cho phép bạn ủi nhiều 

quần áo hơn với ít lần châm nước hơn

Đầu bàn ủi nhọn

Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị 

trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, 

khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.

Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

Nút điều khiển nhiệt độ nâng cao và chế độ cài 

đặt hơi phun có thể thay đổi dễ vận hành và 

chính xác. Bạn sẽ luôn có được nhiệt độ và hơi 

phun phù hợp cho quần áo của bạn.

Tay cầm thuận tiện

Vân trên tay cầm bàn ủi rất thoải mái và tiện 

dụng, để tay bạn vừa khít và không bị trượt 

trong khi ủi.

Giải pháp Xả cặn

Chức năng xả cặn giúp kéo dài tuổi thọ bàn ủi

Hơi phun ngang

Chức năng hơi phun ngang cho phép bạn làm 
mới quần áo đang treo và ủi phẳng những vết 
nhăn trên vải đang treo, ví dụ màn cửa. Không 
cần dùng ván ủi.
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Những nét chính
bàn ủi hơi nước
Mặt đế chống dính Cài đặt hơi nước có thể thay đổi, Hơi phun tăng cường lên đến 90g, Tiêu diệt 99,99% vi 
khuẩn**
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Dễ sử dụng
• Dung tích ngăn chứa nước: 250ml
• Điều khiển: Cài đặt hơi nước có thể thay đổi
• Làm nóng nhanh: Dưới 32 giây

Quản lý cặn
• Phù hợp khi sử dụng với nước máy
• Giải pháp Xả cặn: Tự làm sạch

Loại bỏ nếp nhăn
• Hơi phun tăng cường: Lên tới 90g
• Hơi phun liên tục: 20 g/phút
• Hơi phun ngang
• Chức năng phun nước

Trượt êm
• Mặt đế: Chống dính
• Đầu mũi bàn ủi mảnh: Rãnh cúc

Đặc điểm kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Kích thước sản phẩm: 26,0 x 11,1 x 13,6 cm
• Công suất: 2000W

Bảo hành
• Bảo hành 2 năm toàn cầu

Công suất
• Chế độ bật (chế độ ECO)
•
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Các thông số
bàn ủi hơi nước
Mặt đế chống dính Cài đặt hơi nước có thể thay đổi, Hơi phun tăng cường lên đến 90g, Tiêu diệt 99,99% vi 
khuẩn**

* *so với Philips Featherlight Plus
* **Thử nghiệm bên ngoài trên vải cotton đối với các loại vi khuẩn 

E.Coli, S. Aureus và C. Albicans, thời gian ủi 10 giây.

http://www.philips.com

