
Garų lygintuvas

EasySpeed

 
Garai 25 g/min; 100 g garų
pliūpsnis

2000 V

Automatinis apsauginis
išjungimas

 
GC1029/90

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
3 būdai, kurie pagreitins lyginimą

Naudodami šį „EasySpeed“ lygintuvą galėsite greičiau išlyginti drabužius. Tai padės užtikrinti trijų funkcijų pado

smaigalys, tolygus karščio paskirstymas pado viduje ir pastovi garų srovė.

Patogus lyginimas

Purškimas dulksna tolygiai sudrėkina audinį

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

Garų pasiskirstymas efektyviam lyginimui

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo

Lengvai pašalina raukšles

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Vertikali garų srovė skirta lyginti raukšles ant kabančių audinių

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina raukšles

Keraminis lygintuvo padas – geresnis lyginimas

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą
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Ypatybės

Garų padidinimas iki 100 g

Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai

pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Purškimas

Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina

audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.

Kalkių šalinimo slankiklis

Į šį lygintuvą su garais galima pilti vandenį iš

čiaupo, nes naudojantis kalkių šalinimo

slankikliu lygintuve susikaupusios kalkės

lengvai pašalinamos. Jei naudojate vandenį iš

čiaupo ir norite, kad „Philips“ lygintuvas su

garais išliktų efektyvus, kalkių valymo

procedūrą atlikite kartą per mėnesį.

Keramikinis lygintuvo padas

Keraminis lygintuvo padas atsparus

įbrėžimams, gerai lygina ir yra lengvai

valomas.

Vertikali garų srovė

„Philips“ lygintuvo vertikali garų srovė skirta

lyginti raukšles ant kabančių audinių.

Nepertraukiami garai iki 25 g/min.

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina

raukšles.

Lašėjimo stabdymo sistema

Lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti

ypatingas medžiagas žema temperatūra,

nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo

susidarys dėmės.

Vienodas garų pasiskirstymas

Dėl meistriško lygintuvo pado dizaino garai

paskirstomi tolygiai per visą lygintuvo padą,

todėl jums reikės atlikti mažiau judesių, norint

sudrėkinti skalbinius ir lyginant.

Trijų funkcijų galiukas

Šio „Philips“ lygintuvo pado smaigalys

išsiskiria 3 funkcijomis: jis turi smailų galiuką,

griovelį sagoms ir glotnaus dizaino snapelį.

Trijų funkcijų pado smaigalys leidžia pasiekti

itin sudėtingas vietas, pvz., apie sagas arba

tarp klosčių.

Automatinis išjungimas

Įrenginys išsijungia automatiškai, kai

paliekamas be priežiūros. Jeigu jis paliekamas

ant galinės atramos, išsijungia po 8 minučių.

Kai paliekamas ant lyginimo pado arba šono,

išsijungia jau po 30 sekundžių.

Iki 2000 W galia

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos

garų srovės tiekimą.



Garų lygintuvas GC1029/90

Specifikacijos

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Savaime išsivalantis

Paprasta naudoti

Lašėjimo sustabdymas

Automatinis apsauginis išjungimas

Vandens bakelio talpa: 200 ml

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Nepertraukiama garų galia: 25 g/min

Maitinimas: 2000 W

Lygintuvo padas: Keramika

Purškimas

Garų padidinimas: 100 g

Vertikalus lyginimas garais
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