
 

 

Philips 3000 Series
Ferro a vapor

Potência de 2600 W
Vapor contínuo de 40 g/min.
Jato de vapor de 200 g
Cerâmica

DST3041/80
Vapor potente para eliminar todos os vincos
Jato de vapor até 200 g
O nosso ferro a vapor da série 3000 facilita o engomar com o potente jato de vapor para remover 

vincos difíceis. A base em cerâmica garante um deslizar suave, enquanto o depósito de água de 300 ml 

é suficientemente grande para engomar quantidades mais pequenas de roupa sem ter de voltar a 

encher.

Engomar rápido
• 2600 W para um aquecimento rápido

Engomar fácil
• Engome mais de uma só vez com o depósito de água de 300 ml
• O nosso sistema antipingos evita a queda de gotas de água na roupa
• Alcance facilmente as áreas mais difíceis com a ponta de precisão tripla
• Vapor vertical para tecidos pendurados

Desempenho duradouro
• Botão Calc-Clean integrado, desempenho de vapor de longa duração

Engomar fácil
• Base em cerâmica de deslize suave

Engomar rápido
• Jato de vapor até 200 g para potência adicional
• Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente



 Vapor contínuo até 40 g/m

Saída de vapor forte e consistente para 
remover os vincos mais rapidamente.

Jato de vapor até 200 g

O jato de vapor forte fornece potência 
adicional para penetrar mais profundamente 
no tecido e remover facilmente os vincos 
difíceis.

2600 W para um aquecimento rápido

Proporciona um aquecimento rápido e um 
desempenho potente.

Base cerâmica

A nossa duradoura base em cerâmica desliza 
bem em todas as peças de roupa. É 
antiaderente, anti-riscos e fácil de manter 
limpa.

Sistema antipingos

O nosso sistema antipingos previne a 
ocorrência de fugas para evitar manchas de 
gotas de água e para que possa passar a ferro 
com confiança, a qualquer temperatura.

Vapor vertical

Com a função de vapor vertical pode arejar as 
peças de roupa no cabide e remover vincos de 
tecidos pendurados, como é o caso das 
cortinas. Não necessita de tábua de engomar.

Ponta de precisão tripla

A ponta tem 3 formas de precisão: tem uma 
ponta fina, uma ranhura para botões e um 
design elegante da extremidade. A nossa ponta 
de precisão tripla ajuda mesmo nas áreas mais 
difíceis de engomar, como botões e pregas.

Botão Calc-Clean integrado

Este ferro convencional funciona com água da 
torneira. O Calc-Clean é uma função de 
limpeza integrada para remover a acumulação 
de cálcio ou calcário e manter o melhor 
desempenho.

Depósito de água de 300 ml

Com o depósito de água de 300 ml pode 
engomar mais roupa de cada vez, sem precisar 
de encher o depósito frequentemente.
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Ferro a vapor
Potência de 2600 W Vapor contínuo de 40 g/min., Jato de vapor de 200 g, Cerâmica
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Fácil de usar
• Capacidade do depósito de água: 300 ml
• Sistema antipingos
• Adequado para água canalizada: Yes
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,9 m
• Base: Cerâmica
• Vapor vertical
• Voltagem: 220-240 V
• Pulverização de água

Gestão de cálculo
• Botão Calc-Clean integrado
• Descalcificação e limpeza

Tamanho e peso
• Peso do ferro: 1,2 kg
• Dimensões da embalagem (LxAxC): 

32x13x16.2 cm
• Dimensões do produto (LxAxC): 12.1x14.3x29 cm
• Peso total com embalagem: 1,5 kg

Eficiência ecológica
• Modo de poupança de energia
• Embalagem do produto: 100% recycable
• Manual do utilizador: 100% recycled paper

Desempenho potente
• Vapor contínuo: 40 g/min.
• Jato de vapor: Até 200 g
• Alimentação elétrica: 2600 W
• Pronto a utilizar: 35 seg.

Garantia
• Garantia mundial de 2 anos: Yes
•
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