
Garų lygintuvas

3300 series

 
2300 W

35 g/min. garų

100 g garų pliūpsnio
padidinimas

 
GC3330/02

Puikūs rezultatai, mažai pastangų
3 kartus lengviau

Šis „Philips“ garo lygintuvas patogus ne tik dėl ypač didelės angos vandeniui pripilti, labai ilgo laido bei vandens

lygio indikatoriaus, bet ir dėl to, kad naujuoju slydimo garais padu lyginsite lengviau ir lygiau!

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Patogus lyginimas

Ypač didelį 300 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

Labai ilgas 3 m laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Ypač aiškus indikatorius vandens lygiui matyti

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas

Smailus galiukas kebliausiai pasiekiamoms vietoms lyginti

Saugus lyginimas

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius



Garų lygintuvas GC3330/02

Ypatybės

Didelė 300 ml vandens talpa

Didelį 300 ml vandens bakelį reikės rečiau

pildyti. Tad išlyginsite daugiau drabužių vienu

kartu.

Labai ilgas 3 m laidas

Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips“ lygintuvo

laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos

kraštus ir dar toliau!

Gerai matomas vandens lygis

Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius

gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę

visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.

Dvigubai veiksming. kalkių šalin. sist.

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų

lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo

kalkių susidarymo – naudojamos kalkių

šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių

šalinimo funkcija.

Smailus galiukas

Ypatingai suformuotas galiukas – galite lyginti

net sunkiai pasiekiamas vietas.

Lašėjimo blokavimo sistema

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo

sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas

žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl

vandens lašėjimo susidarys dėmės.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas

nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

 



Garų lygintuvas GC3330/02

Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Garų išeiga

Nepertraukiama garų galia: 35 g/min

Garų padidinimas: 100 g

Vertikalus lyginimas garais

Reguliuojami garų parametrai

Purškimas

Maitinimas: 2300 W

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Ypač

didelė pildymo anga

Lašėjimo sustabdymas

Laido laikymas: Laido laikiklis

Maitinimo laido ilgis: 3 m

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių

kampu

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Techniniai duomenys

Lygintuvo svoris: 1,64 kg

Gaminio matmenys: 32,8 x 12,9 x 16,3 cm

Įtampa: 220–240 V
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