
Garų lygintuvas

3300 series

 

3m laidas

 
GC3388

Atrodykite puikiai kiekvieną dieną
Puikus rezultatas, minimalios pastangos, 3 kartus lengviau

Šis „Philips“ garų lygintuvas ne tik patogesnis dėl ypač didelės angos vandeniui pripilti, labai ilgo laido bei

vandens lygio indikatoriaus, bet ir yra madingo dizaino, garantuojančio jums unikalų gaminį, kuriuo naudotis

smagu ir paprasta!

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

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas

Smailiu galiuku lengva lyginti aplink sagas ir siūles

Saugus lyginimas

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

Patogus lyginimas

Ypač didelį 300 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo



Garų lygintuvas GC3388/02

Ypatybės Specifikacijos

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

Labai ilgu 3 m ilgio laidu 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.

Smailus galiukas

Smailiu galiuku lengva lyginti aplink sagas ir

siūles.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas

nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

 

Patogus lyginimas

Papildomas komfortas: laisvė 360 laipsnių

kampu, Ypač aiškus vandens lygio indikatorius

Nukalkinimo kontrolė: Dvigubai veiksming.

kalkių šalin. sist.

Maitinimo laido ilgis: 3 m

Jokio nuotėkio: Lašėjimo blokavimo sistema

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 35 g/min.

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Smailus

galiukas

Purškimas

Garų padidinimas: Iki 95 g/min.

Vertikali garų srovė

Paprasta naudoti

Lengva nustatyti ir laikyti: Ypač didelė anga

vandeniui įpilti, Integruoto laido saugojimo

sprendimas

Greitas įkaitimas

Lengvas slydimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“ lygintuvo

padas

Techniniai duomenys

Dažnis: 50-60

Maitinimas: 2300

Įtampa: 220–240

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 328 x 129 x 163

Gaminio svoris: 1,64
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