
 

Philips
garo lygintuvas

GC2510
Paprasta, greita ir veiksminga

Ilgiau trunkantis garų srovės veikimas
Siekdami puikių rezultatų jūs norite galingos garų srovės ir lygintuvo, kuris niekada nepavestų. 
Sukurdamas 90 g garų srovę, naudodamas 2000 W nuolatinę srovę ir dvipusio veikimo kalkių 
nuosėdų šalinimo sistemą šis praktiškas lygintuvas vertas daugiau nei jis kainuoja!

Lengvai pašalina raukšles
• Nepertraukiamas garas iki 30 g/min. geriau šalina raukšles
• Iki 85 g/min. siekianti garų srovė šalina sunkiai išlyginamas raukšles

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Su smailiu galiuku lengva lyginti aplink sagas ir siūles

Ilgesnis eksploatavimo laikas
• Kalkių valymo funkcija iš lygintuvo išplauna kalkių daleles

Patogus lyginimas
• Ypač didelį 300 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti
• Lygintuvui galima naudoti vandenį iš čiaupo

Galingas
• 2000 W leidžia nuolat tiekti galingą garo srovę
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Greitas ir galingas lyginimas
• Greitai įkaista ir nuolat tiekiama galinga garo srovė: 

2000 W

Lengvai pašalina raukšles
• Garo srovė šalina sunkiai išlyginamas raukšles: 90 g/

min.
• Nepertraukiamas galingas garas geriau šalina 

raukšles: 30 g/min.
• Purškimas: Purškimas smulkia dulksna tolygiai 

sudrėkina audinį
• Smailus galiukas: Sunkiai pasiekiamoms vietoms 

lyginti

Lengvas slydimas
• Nekimbanti pado plokštė

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Sagų griovelis: Padeda greičiau lyginti ties sagomis ir 

siūlėmis

Patogus lyginimas
• 360 laipsnių sukimosi kampas: Suteikia judėjimo 

laisvę lyginimo metu

• Labai ilgas laidas leidžia toli pasiekti: 2 m
• Integruotas laido susukimas patogiai laikyti
• Lygintuvui galima naudoti vandenį iš čiaupo

Saugus lyginimas
• Viršija tarptautinius atsparumo kritimo standartus

Visiškai valdomas
• Reguliuojami garų parametrai leidžia prisitaikyti 

prie bet kokio audinio
• Tinkamos temperatūros lemputė: Parodo, kad 

pasiekta nustatyta temperatūra

Ilgesnis veikimo laikas
• Nuosėdų šalinimas: Iš lygintuvo išplauna kalkių 

daleles

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220 / 220–240 V
• Maitinimas: 2000 W
• Dažnis: 50–60 Hz
• Matmenys: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Svoris: 1,2 kg
•

Specifikacijos
Garo lygintuvas
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