
 

 

Philips 3000 Series
Parni likalnik

2600 W moči
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Izpust pare 200 g
Keramika

DST3041/30
Učinkovita para zgladi vse gube

Izpust pare do 200 g
Naš parni likalnik serije 3000 omogoča enostavno likanje z učinkovitim izpustom pare, ki 
zgladi tudi trdovratne gube. Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje, 300 ml 
posoda za vodo pa je dovolj velika za likanje manjših količin oblačil brez dolivanja.

Hitro likanje
• 2600 W za hitro segrevanje
• Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost
• Do 200-gramski dodaten izpust pare za dodatno moč

Enostavno likanje
• Zlikajte več oblačil hkrati s 300 ml posodo za vodo
• Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje
• Naša zapora proti kapljanju preprečuje kapljanje vode na oblačilo
• Na toploto odporna škatla za shranjevanje
• S trojno natančno konico boste enostavno dosegli težje dostopna mesta
• Navpična para za viseče tkanine

Dolgotrajna učinkovitost
• Vgrajen drsnik za odstranjevanje vodnega kamna, dolgotrajno ustvarjanje pare



 Neprekinjena para do 40g/min

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše 
glajenje gub.

Izpust pare do 200 g

Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno 
moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno 
glajenje trdovratnih gub.

2600 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo 
delovanje.

Keramična likalna plošča

Naša trpežna likalna plošča gladko drsi po vseh 
vrstah oblačil, primernih za likanje. Ne prijema 
se na oblačilo, je odporna proti praskam in 
enostavna za čiščenje.

Zapora proti kapljanju

Naš sistem za preprečevanje kapljanja 
onemogoča iztekanje in nastanek madežev 
zaradi vodnih kapljic, zato lahko brez skrbi 
likate pri kateri koli temperaturi.

Navpična para

S funkcijo navpične pare lahko osvežite oblačila 
kar na obešalniku in odstranite gube z visečih 
tkanin, na primer zaves. Brez likalne deske.

Trojna natančna konica

Konica je natančna na tri načine: je koničasta, 
ima žlebič gumba in elegantno zasnovo nosu. Z 
našo trojno natančno konico uspešno ukrotite 
tudi najzahtevnejše dele oblačil, kot so gumbi in 
gube.

Vgrajen drsnik za odstranjevanje 
vodnega kamna

Likalnik deluje z običajno vodo iz pipe. Funkcija 
za odstranjevanje vodnega kamna je vgrajena in 
omogoča odstranjevanje kalcija ali vodnega 
kamna ter tako ohranja zmogljivost delovanja.

300 ml posoda za vodo

Velika 300 ml posoda za vodo prinaša manj 
polnjenj, da lahko hkrati zlikate več oblačil.
DST3041/30

Značilnosti
Parni likalnik
2600 W moči Neprekinjen izpust pare 40 g/min, Izpust pare 200 g, Keramika
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Enostavna uporaba
• Prostornina zbiralnika za vodo: 300 ml
• Zapora proti kapljanju: Yes
• Primerno za vodo iz pipe: Yes
• Dolžina napajalnega kabla: 1,9 m
• Likalna plošča: Keramika
• Navpična para: Yes
• Napetost: 220-240 V
• Pršenje vode: Yes

Odpravljanje vodnega kamna
• Vgrajen drsnik za odstranjevanje vodnega kamna: 

Yes
• Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Yes

Shranjevanje
• Na toploto odporna škatla za shranjevanje: Yes

Velikost in teža
• Dimenzije embalaže (Š x V x D): 32 x 13 x 16,2 cm
• Teža likalnika: 1,2 kg
• Dimenzije izdelka (Š x V x D): 12,1 x 14,3 x 29 cm
• Skupna teža z embalažo: 1,5 kg

Zelena učinkovitost
• Način za varčevanje energije: Yes
• Embalaža izdelka: 100% recycable
• Uporabniški priročnik: 100% recycled paper

Zmogljivo delovanje
• Neprekinjena para: 40 g/min
• Dodaten izpust pare: Do 200 g
• Pripravljeno za uporabo: 35 s
• Napajanje: 2600 W

Garancija
• 2-letna mednarodna garancija: Yes
•
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