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Nelipnus lygintuvo padas

 
GC1433/30

Lengva ir veiksminga
3 būdai, kad lyginti būtų lengviau

Šiuo patogiu lygintuvu lyginti bus lengva ir veiksminga, o dėl didelio garų srauto ir nelimpančio pado plokštės

lygintuvas slys lengvai. Lyginti tapo lengviau, naudojant patogų lygintuvą.

Lengvai pašalina raukšles

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina raukšles

Garų padidinimas iki 90 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Purškimas dulksna tolygiai sudrėkina audinį

Lengvai slysta audinio paviršiumi

Lengvai slysta visais lyginamais audiniais

Lengva pradėti lyginti

Didelė vandens talpykla (220 ml) ir patogus vandens pripylimas

Didesnis temperatūros diskelis, kad būtų lengviau nustatyti norimą temperatūrą

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo
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Ypatybės

Iki 2000 W galia

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos

garų srovės tiekimą.

Nepertraukiami garai iki 25 g/min.

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina

raukšles.

Garų padidinimas iki 90 g

Lygintuvo 90 g garų pliūpsnis padeda lengvai

pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Purškimas

Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina

audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.

Nelipnus lygintuvo padas

„Philips“ lygintuvo padas yra padengtas

specialiu nelipniu sluoksniu, užtikrinančiu

lengvą slydimą įvairiais audiniais.

Didelė vandens talpykla

Ypač didelę 220 ml vandens talpyklą reikia

rečiau pildyti, todėl vienu lyginimu galite

išlyginti daugiau drabužių.

Temperatūros diskelis

Didesnis temperatūros diskelis, kad būtų

lengviau nustatyti norimą temperatūrą

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.

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.
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Specifikacijos

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Savaime išsivalantis

Paprasta naudoti

Itin lengvas ir patogus

Vandens bakelio talpa: 220 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Didelė

pildymo anga

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Nepertraukiama garų galia: 25 g/min

Maitinimas: 2000 W

Lygintuvo padas: Nelipnus

Purškimas

Garų padidinimas: 90 g

Garo antgalis

Pastovumas

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Įtampa: 240 V
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