
 

 

Philips
garo lygintuvas

GC3340
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 pašalina raukšles
• Ypač didelė vandens įleidimo anga, skirta greitai ir paprastai pripildyti
• Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti
• Ypač aiškus indikatorius vandens lygiui matyti

Lengvas slydimas
• Slydimo garais padas sudaro galingą garų srovę ir puikiai slysta

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Su smailiu galiuku lengva lyginti aplink sagas ir siūles
• Garo antgalis leidžia lyginti sunkiai pasiekiamose vietose

Saugus lyginimas
• Dėl lašėjimo blokavimo sistemos, lyginimo metu ant jūsų drabužių nelaša vanduo

Patogus lyginimas
• Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo
• Paminkštinta rankena – kad būtų patogu ilgiau lyginant



 Ypač didelė anga vandeniui įpilti

Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į 
lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios 
sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!

Labai ilgas laidas

Esant labai ilgam 3 m ilgio laidui, lengvai pasieksite 
lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!

Gerai matomas vandens lygis

Lengvos priežiūros ypač aiškus indikatorius gerai 
rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, 
ar turite pakankamai vandens.

Smailus galiukas
Su smailiu galiuku lengva lyginti aplink sagas ir siūles.

Garo antgalis

Unikalus garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą 
pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis 
antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai 
pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.

Slydimo garais padas

Specialiai sukurtame pade derinamos mažos angos, 
skirtos puikiai lyginti visus audinius ir didelės angos, 
skirtos didelėm raukšlėm naikinti
GC3340/02

Specifikacijos
3 kartus lengviau
• Ypač didelė anga vandeniui įpilti
• Labai ilgas laidas: 3 m
• Ypač aiškus vandens lygio indikatorius

Greitas ir galingas lyginimas
• Greitai įkaista ir nuolat tiekiama galinga garo srovė: 

2300 W

Lengvai pašalina raukšles
• Garo srovė šalina sunkiai išlyginamas raukšles: 95 g/

min.
• Nepertraukiamas galingas garas geriau šalina 

raukšles: 35 g/min.
• Purškimas: Purškimas smulkia dulksna tolygiai 

sudrėkina audinį
• Smailus galiukas: Sunkiai pasiekiamoms vietoms 

lyginti
• Garo antgalis: Sunkiai pasiekiamoms vietoms
• Vertikali garų srovė: Kabantiems audiniams

Lengvas slydimas
• Slydimo garais padas

Patogus lyginimas
• 360 laipsnių sukimosi kampas: Suteikia judėjimo 

laisvę lyginimo metu
• Lašėjimo stabdymas: Lyginimo metu ant jūsų 

drabužių nelaša vanduo
• Paminkštinta rankena: Ilgai trunkantis komfortas
• Integruotas laido susukimas patogiai laikyti

Ilgesnis veikimo laikas
• Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema: 

Apsaugo nuo kalkių dalelių ir jas išplauna

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V
• Maitinimas: 2300 W
• Dažnis: 50–60 Hz
• Matmenys: 328 x 129 x 163 cm
• Svoris: 1,64 kg
• Vandens bakelio talpa: 300 ml
•
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