
 

 

Philips 3000 Series
Ruční napařovač

Kompaktní a skládací
Připraven k použití do 30 sekund
1 000 W, až 20 g/min
Není třeba žehlicí prkno

STH3000/20

K
Sn
Ná
sn
sp
ompaktní a skládací řešení
adné odstranění záhybů, doma nebo na cestách
š ruční napařovač 3000 Series je navržen tak, aby byl lehký, kompaktní a skládací pro 

adné použití a skladování a zajistil tak upravené oděvy kdykoli a kdekoli. Je to ideální 
olečník pro snadné a rychlé úpravy doma nebo na cestách.

Bezpečnost
• Bezpečné pro všechny žehlitelné látky, garance nespálení!

Pohodlí/skladování
• Není třeba žehlicí prkno! Ušetřete čas a námahu!
• Velká odnímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování
• Kompaktní a skládací napařovač se snadným použitím a skladováním

Kvalita výsledku
• Osvěžení oděvů, odstranění zápachu, méně praní
• 1 000 W s kontinuálním výstupem páry až 20 g /min
• Pára zlikviduje 99,9 % bakterií*

Frekvence
• Připraven k použití za pouhých 30 sekund



 Kompaktní a skládací

Náš ruční napařovač 3000 Series je navržen 
tak, aby byl lehký, kompaktní a skládací pro 
snadné použití a skladování a zajistil tak 
upravené oděvy kdykoli a kdekoli. Je to ideální 
společník pro snadné a rychlé úpravy doma 
nebo na cestách.

Připraven k použití do 30 sekund

Připraven k napařování za pouhých 30 sekund. 
Kontrolka indikuje, kdy jste připraveni začít, 
abyste práci rychle dokončili. Žádné čekání, 
žádné starosti.

1 000 W, až 20 g/min

Náš ruční napařovač poskytuje díky příkonu 
1 000 W nepřetržitý výstup páry až 20 g /min. 
Pro rychlé a pohodlné napařování.

Není třeba žehlicí prkno

Bezproblémové napařování. Šetřete čas, když 
spěcháte – nemusíte rozkládat žehlicí prkno.

100ml odnímatelná nádržka na vodu

Ruční napařovač 3000 Series má 100ml 
odnímatelnou nádržku na vodu, která 
umožňuje napařování celého oděvu bez 
nutnosti doplňování. Nádržku na vodu 
z napařovače můžete snadno vyjmout a znovu 
ji doplnit pod kohoutkem.

Zlikviduje 99,9 % bakterií*

V několika posledních měsících jsme se více 
zaměřili na zdravá a hygienická řešení. Náš 
ruční napařovač zlikviduje 99,9 % bakterií*. 
Můžete s ním napařovat i závěsy a ložní prádlo.

Osvěžte a odstraňte pachy

Horká pára z ručního napařovače řady 3000 
osvěží vaše jemné oblečení a okamžitě 
odstraní zápach. Perte méně, žehlete méně, 
šetřete energii a prodlužte životnost svých 
oděvů!

Bezpečné pro všechny tkaniny

Náš napařovač můžete bezpečně použít na 
všechny druhy žehlitelných tkanin a oděvů. 
Napařovací plochu lze bezpečně přitisknout 
k jakékoli tkanině bez rizika spálení, což je 
skvělým řešením pro jemné látky, jako je 
například hedvábí.
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Přednosti
Ruční napařovač
Kompaktní a skládací Připraven k použití do 30 sekund, 1 000 W, až 20 g/min, Není třeba žehlicí prkno
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Pohodlí
• Délka kabelu: 2m
• Odnímatelná nádržka na vodu
• Sklopný
• Připraveno k použití: 30 s
• Nádržka na vodu: 100 ml
• Kontrolka páry
• Vypínač

Kvalita výsledku
• Napařovací destička: Plastová destička
• Napětí: 220 V
• Spotřeba: 1 000 W

Servis
• 2letá záruka
•

STH3000/20

Specifikace
Ruční napařovač
Kompaktní a skládací Připraven k použití do 30 sekund, 1 000 W, až 20 g/min, Není třeba žehlicí prkno

* Testováno 1 minutu v klidu externí organizací na typy bakterií 
Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia 
albicans ATCC 10231.
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