
 

 

Philips 3000 Series
Handhållen steamer

Kompakt och hopfällbar
Klar att använda på ca 30 
sekunder
1 000 W, upp till 20 g/min
Ingen strykbräda behövs
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a enkelt bort skrynklor hemma och på resan
r handhållna steamer i 3000-serien är utformad för att vara lätt, kompakt och hopfällbar 
 enkel användning och förvaring så att du alltid har fräscha kläder, när som helst, var 
m helst.

Säkerhet
• Säker på alla strykbara material, garanterat inga brännskador!

Smidighet/förvaring
• Ingen strykbräda behövs! Spara tid och slipp krångel!
• 100 ml löstagbar vattenbehållare för enkel påfyllning
• Kompakt och hopfällbar steamer, enkel att använda och förvara
• Fodral medföljer för enkel förvaring

Resultatkvalitet
• 1 000 W med upp till 20 g/min konstant ånga
• Ånga dödar 99,9 % av alla bakterier*
• Fräscha upp kläder, ta bort lukter, tvätta mindre

Hastighet
• Klar att använda på så lite som 30 sekunder



 Kompakt och hopfällbar

Vår handhållna steamer i 3000-serien är 
utformad för att vara lätt, kompakt och 
hopfällbar för enkel användning och förvaring 
så att du alltid har fräscha kläder, när som helst, 
var som helst.

Klar att använda på ca 30 sekunder

Klar att börja ångstryka på bara 30 sekunder. 
Lampan visar när du kan börja, så du blir klar 
på nolltid. Ingen väntetid, inget krångel.

1 000 W, upp till 20 g/min

Vår handhållna steamer ger upp till 20 g/min 
konstant ånga tack vare sina 1 000 W. För 
snabb och bekväm ångstrykning.

Ingen strykbräda behövs

Problemfri ångstrykning. Spara tid när du har 
bråttom – du behöver inte ta fram strykbrädan.

100 ml löstagbar vattenbehållare

Den handhållna steamern i 3000-serien 
levereras med en 100 ml löstagbar 
vattenbehållare så att du kan ångstryka en hel 
outfit utan att behöva fylla på. Du kan enkelt ta 
bort vattenbehållaren från steamern och fylla 
på den under kranen.

Dödar 99,9 % av alla bakterier*

De senaste månaderna har vi börjat leta efter 
mer hälsosamma och hygieniska lösningar. Vårt 
handhållna ångstrykjärn dödar 99,9 % av alla 
bakterier*. Du kan till och med ångstryka dina 
gardiner och sänglakan.

Fräscha upp och ta bort lukter

Den varma ångan i vår handhållna steamer i 
3000-serien fräschar upp dina ömtåliga kläder 
genom att omedelbart ta bort dålig lukt. Tvätta 
mindre, stryk mindre, spara energi och förläng 
plaggets livslängd!

Säker för alla strykbara material

Vår steamer kan användas på alla strykbara 
material och kläder. Ångplattan kan tryckas 
mot kläderna utan risk för brännskador – en 
fantastisk lösning för ömtåliga tyger som siden.

Fodral ingår

Philips handhållna steamer i 3000-serien 
levereras med ett fodral, vilket är praktiskt när 
du reser eller bara för att förvara den hemma.
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Funktioner
Handhållen steamer
Kompakt och hopfällbar Klar att använda på ca 30 sekunder, 1 000 W, upp till 20 g/min, Ingen strykbräda 
behövs
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Tillbehör
• Fodral

Bekvämlighet
• Sladdlängd: 2 m
• Löstagbar vattentank
• Vikbar
• Klar att använda: 30 sek
• Vattentank: 100 ml

• Indikatorlampa för ånga
• Avstängningsknapp

Resultatkvalitet
• Ångplatta: Plastplatta
• Spänning: 220 V
• Effekt: 1000 W

Service
• 2 års garanti
•
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Specifikationer
Handhållen steamer
Kompakt och hopfällbar Klar att använda på ca 30 sekunder, 1 000 W, upp till 20 g/min, Ingen strykbräda 
behövs

* Testad i en minut stationärt av ett externt organ avseende 
bakterietyperna Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus atcc 
6538, Canidia albicans atcc 10231.
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