
Garų lygintuvas

PowerLife

 
Garai 30 g/min.; 95 g garų
pliūpsnis

„SteamGlide“ lygintuvo padas

Kalkių šalinimas

2000 vatų

 

GC2905/50

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną

dieną

Su „SteamGlide“ padu

Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris

niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir

tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!

Lengvai pašalina raukšles

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Galingas

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo



Garų lygintuvas GC2905/50

Ypatybės Specifikacijos

2000 vatų

2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo

srautą.

Iki 30 g/min garų

Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau

išlyginsite raukšles.

Garų padidinimas iki 95 g

Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai

pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas

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.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas

nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Reguliuojami garų parametrai

Purškimas

Patogus lyginimas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Lašėjimo sustabdymas

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių

kampu

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m už Europos ribų,

1,9 m Europoje

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Techniniai duomenys

Galia visame pasaulyje: 2000 W

Įtampa: 220–240 V

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 29,5 x 11,6 x 19,5

Gaminio svoris: 1,2 kg

Pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 30 g/min.

Garų padidinimas: Iki 95 g/min.
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