
 

 

Philips Azur 8000 Series
Ångstrykjärn

3000 W strömförsörjning
Inga brännmärken – garanterat
Steamglide Elite-stryksula
55 g/min konstant ånga

DST8020/20
Perfekt resultat på nolltid

Inga inställningar, inga problem
Stryk utan krångel med vår nya Philips Azur 8000-serie. Kom igång på nolltid med effekt 
på 3 000 W för snabb uppvärmning och kraftfulla prestanda. Vår OptimalTEMP-teknik 
ser till att du slipper oroa dig över att bränna strykbara tyger.

Ta snabbt itu med alla sorters veck
• 3 000 W för snabb uppvärmning och kraftfulla prestanda
• Upp till 55 g/min av stark kontinuerlig ångproduktion
• Ångpuff på 240 g rår på de mest envisa vecken

Enkelt, varje dag
• En enda optimal temperaturinställning för att garanterat undvika brännskador
• SteamGlide Elite stryksula för ultimat glidförmåga och hållbarhet
• Vertikal ånga för hängande textilier

Stryk mer och mer och mer och ...
• Stryk mer åt gången med vattenbehållaren på 300 ml
• Automatisk avstängning efter 8 minuter
• Snabb avkalkning för längre hållbarhet



 3 000 W för snabb uppvärmning

Du kommer igång med att stryka på nolltid, 
med mer kraft för snabb uppvärmning.

Konstant ångutsläpp på upp till 55 g/min

Med en konstant ångeffekt på 55 g/min går 
inget till spillo och du får bort veck snabbare.

Ångpuff upp till 240 g

240 g kraftig ångpuff för att ta bort envisa 
vecken från alla dina plagg.

Inga brännmärken – garanterat

En enda optimal inställning för alla strykbara 
tyger, för att garanterat undvika brännskador. 
Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanterar 
vi att det här strykjärnet aldrig kommer att 
orsaka brännskador på något strykbart tyg och 
du kan stryka allt från jeans till silke, från linne 
till kashmir på ett säkert sätt, i vilken ordning 
som helst, utan att vänta på att temperaturen 
ska justeras och utan att försortera plaggen.

Steamglide Elite-stryksula

Glid smidigt över veck med den superlena 
SteamGlide Elite-stryksulan som är skonsam 
mot dina kläder. Den superlena SteamGlide 
Elite-stryksulan är tålig, resistent mot repor 
och enkel att hålla ren.

Vertikal ånga

Den vertikala ångfunktionen gör att plaggen 
kan fräschas upp direkt på hängaren och 

avlägsnar veck från gardiner medan de hänger 
på sin plats. Ingen strykbräda behövs.

Vattenbehållare på 300 ml

Den stora vattenbehållaren på 300 ml kräver 
färre påfyllningar så att du kan stryka fler plagg 
i ett svep.

Automatisk avstängning

Ångstrykjärnet stängs av automatiskt efter 
8 minuter så att du får sinnesro.

Quick Calc Release

Den snabba avkalkningen bidrar till att 
bibehålla topprestanda genom att ta bort 
kalkuppbyggnad eller kalkavlagringar.
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Funktioner
Ångstrykjärn
3000 W strömförsörjning Inga brännmärken – garanterat, Steamglide Elite-stryksula, 55 g/min konstant ånga
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Tekniska specifikationer
• Strykjärnets vikt: 1,78 kg

Lättanvänd
• Vattentankskapacitet: 300 ml
• Namn på stryksula: Kopparfärgad Steamglide Elite
• Droppstopp
• Kranvatten lämpligt
• Sladdlängd: 2,5 m
• Inbyggd stickkontakt
• Automatisk avstängning

Design
• Färg: Ljusblå

Snabb och kraftfull veckborttagning
• Konstant ångavgivning: 55 g/min
• Stryksula: SteamGlide Elite
• OptimalTEMP-teknik
• Effekt: 3 000 W
• Vertical steaming
• Ångpuffar: 240 g

Beräkn.hantering
• Avkalkningslösning: Quick Calc Release

Garanti
• 2 års världsomfattande garanti

Veckborttagning
• Når svåråtkomliga områden: Spetsig stryksula
•
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