
Garų lygintuvas

PowerLife Plus

 
Garai 40 g/min.; 140 g garų
pliūpsnis

„SteamGlide“ lygintuvo padas

Kalkių šalinimas

2400 vatų

 
GC2986/40

Pagaminta dideliam efektyvumui

kiekvieną dieną
Naudodami „Philips PowerLife Plus“ lygintuvą su garais galėsite džiaugtis puikiais rezultatais kiekvieną dieną.

Jums patiks jo naujas „SteamGlide“ padas, nuolat tiekiama galinga garų srovė, nesudėtinga kalkių šalinimo

sistema ir labai stabili galinė atrama.

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2400 W – greitai įkaista

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. lengviau pašalina raukšles

Garų padidinimas iki 140 g

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Saugus lyginimas

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo

Didesnį stabilumą užtikrinanti tvirta galinė atrama

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia



Garų lygintuvas GC2986/40

Ypatybės Specifikacijos

2400 W – greitai įkaista

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina

tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina

raukšles.

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g padeda lengvai

pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas

nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

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.

Lašėjimo blokavimo sistema

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo

sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas

žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl

vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Tvirta galinė atrama

Šis lygintuvas turi specialiai sukurtą itin didelę

galinę atramą, kuri užtikrina stabilumą

vertikalioje padėtyje.

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.

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Kalkių šalinimo

slankiklis

Paprasta naudoti

Lašėjimo sustabdymas

Maitinimo laido ilgis: 2 m

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Didelė

pildymo anga

Automatinis apsauginis išjungimas

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Nepertraukiama garų galia: 40 g/min

Maitinimas: 2400 W

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Purškimas

Garų padidinimas: 140 g

Vertikalus lyginimas garais

Pastovumas

Energijos taupymas*: 20 %

* Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms

suvartoja iki 20 % mažiau energijos pagal IEC 603311
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