
 

Belaidis lygintuvas
su garais

Easyspeed plus
cordless

 
Garai 35 g/min.; 150 g garų
pliūpsnis

Keramikinis lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

2400 vatų

 

GC2088/30

Greitesnis lyginimas be laido

– nuo pradžios iki pabaigos

Kompaktiškas „SmartCharging“ pagrindas ir apšvietimo atsakomoji reakcija

Greitesnis nustatymas

2 400 W galia užtikrina greitą įkaitimą

Lygintuvas su sumaniojo apšvietimo atsakomosios reakcijos indikatoriumi

Greitesnis lyginimas

Nepertraukiami garai iki 35 g/min. geriau šalina raukšles

150 g/min. garų padidinimas – lengvai pašalinamos sunkiai išlyginamos raukšlės

įkrovimo stovas įkrauna lygintuvą greičiau nei per 6 sekundes

Keraminis lygintuvo padas – geresnis lyginimas

Patogus laikymas

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti maitinimo laidą

Baigę lyginti užfiksuokite ir padėkite lygintuvą į laikymo vietą



Belaidis lygintuvas su garais GC2088/30

Ypatybės

Greitai įkaista

2 400 W galia užtikrina greitą įkaitimą

Sumaniojo apšvietimo atsakomoji reakcija

Sumaniojo apšvietimo atsakomosios reakcijos

indikatorius nurodo lygintuvo būseną bet

kuriuo metu.

Iki 35 g/min. garo

Nepertraukiami garai iki 35 g/min geriau

šalina raukšles.

Garų padidinimas iki 150 g

Lygintuvo 150 g garų pliūpsnis padeda lengvai

pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Kompaktiškas ir išmanus įkrovimo stovas

Dėl kompaktiško išmaniojo įkrovimo stovo

galite lyginti naudodami galingą garą ir be

jokių laidų. Mėgaukitės visiška judėjimo laisve

nekeisdami lyginimo trajektorijos: lygintuvas

įsikraus automatiškai, kol pakeisite drabužį.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir galingą

garą, išmanus įkrovimo stovas įjungs geltoną

lemputę, kuri praneša, kad lygintuvą reikia

įkrauti. Lygintuvas įkraunamas greičiau nei per

6 sekundes. Mėlyna lemputė reiškia, kad

lygintuvas paruoštas naudoti.

Keramikinis lygintuvo padas

Keraminis lygintuvo padas atsparus

įbrėžimams, gerai lygina ir yra lengvai

valomas.

Paprasta laikyti

Laidą galima suvynioti ant stovo taip, kad

prietaisą būtų patogu padėti.

Nešimo užraktas

Saugus laikymas ant pagrindo. Laidą galima

suvynioti ant pagrindo, kad prietaisą būtų

paprasta laikyti.



Belaidis lygintuvas su garais GC2088/30

Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: Keramika, „SteamGlide“

Nepertraukiama garų galia: 35 g/min

Garų padidinimas: 150 g

Maitinimas: 2400 W

Purškimas

Reguliuojami garų parametrai

Vertikalus lyginimas garais

Paprasta naudoti

Laikymas: Nešimo užraktas

Laido laikymas: Laido laikymo skyrelis

„Intelligent Light“ lemputės

Lašėjimo sustabdymas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Automatinis apsauginis išjungimas

Vandens bakelio talpa: 270 ml
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