
 

 

Philips 3000 Series
Ångstrykjärn

2 400 W
40 g/min konstant ånga
180 g ångpuff
Keramisk

DST3030/70
Kraftfull ånga som rätar ut alla veck

Ångpuff på upp till 180 g
Vårt ångstrykjärn i 3000-serien gör det enkelt att stryka tack vare den kraftfulla ångpuffen som 
rätar ut svåra veck. Den keramiska stryksulan gör ytan lättglidande och vattenbehållaren på 
300 ml är tillräckligt stor för att du ska kunna stryka små mängder tvätt utan att behöva fylla på.

Snabb strykning
• 2 400 watt för snabb uppvärmning

Enkel strykning
• Stryk mer åt gången med vattenbehållaren på 300 ml
• Automatisk avstängning
• Vårt droppstopp förhindrar att vatten droppar ned på plagget
• Nå svåråtkomliga ställen enkelt med spetsen för tredubblad precision
• Vertikal ånga för hängande textilier

Prestanda med lång livstid
• Inbyggt skjutreglage för antikalkfunktion samt hållbar ångprestanda

Enkel strykning
• Keramisk stryksula med jämn glidförmåga

Snabb strykning
• Konstant ångutsläpp på upp till 40 g/min för konsekventa prestanda



 Ångpuff på upp till 180 g

Den starka ångpuffen ger dig den extra kraft 
som krävs för att tränga djupare in i tyget och 
enkelt räta ut de tuffa vecken.

Konstant ånga upp till 40 g/min

Kraftfulla och kontinuerliga ångutsläpp 
avlägsnar vecken snabbare.

2 400 watt för snabb uppvärmning

Ger snabb uppvärmning och kraftfulla 
prestanda.

Keramisk stryksula

Vår hållbara keramiska stryksula glider lätt på 
alla strykbara plagg. Den fastnar inte på plagget, 
är reptålig och enkel att rengöra.

Automatisk avstängning

Strykjärnet stänger av sig självt om du lämnar 
det stillastående. Stående på hälstödet stängs 
det av automatiskt efter 8 minuter. Liggande 
stängs det av efter 30 sekunders inaktivitet.

Droppstopp

Vårt droppstoppsystem förhindrar läckage 
som kan orsaka vattenfläckar, så du kan lugnt 
stryka vid alla temperaturer.

Vertikal ånga

Med den vertikala ångfunktionen kan du 
fräscha upp plaggen direkt på galgen och ta 
bort veck från hängande tyger som gardiner. 
Ingen strykbräda behövs.

Spets för tredubblad precision

Spetsen har tredubblad precision: Den har en 
spetsig ände, knappskåra och smidig design. 
Vår spets med tredubblad precision kan 
hantera delar som är svåra att stryka, som 
knappar och veck.

Inbyggt avkalkningsreglage

Det här strykjärnet använder vanligt 
kranvatten. Antikalkfunktionen är en inbyggd 
rengöringsfunktion som tar bort kalk och 
bevarar topprestandan.
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Lättanvänd
• Vattentankskapacitet: 300 ml
• Droppstopp
• Kranvatten lämpligt
• Sladdlängd: 1,9 m
• Automatisk avstängning
• Stryksula: Keramisk
• Vertikal ånga
• Spänning: 220-240 V
• Spraya vatten

Beräkn.hantering
• Inbyggt avkalkningsreglage
• Avkalkning och rengöring

Storlek och vikt
• Strykjärnets vikt: 1,2 kg

• Förpackningens mått (BxHxD): 32 x 13 x 16,2 cm
• Produktmått (BxHxD): 12,1 x 14,3 x 29 cm
• Total vikt med förpackning: 1,5 kg

Grön effektivitet
• Energisparläge
• Produktförpackning: 100 % återvinningsbar
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Kraftfulla prestanda
• Konstant ånga: 40 g/min
• Ångpuff: Upp till 180 gram
• Effekt: 2 400 W
• Klar att använda: 35 sek

Garant
• 2 års världsomfattande garanti
•
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