
 

Rokas apģērbu
tvaicētājs

Steam&Go

 
1200 W, līdz 22 g/min

Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku

Noņemama 70 ml ūdens tvertne

 

GC360/30

Kompakts risinājums vienkāršai kroku

likvidēšanai
Labāku rezultātu sasniegšanai izmantojiet vertikāli vai

horizontāli

Vienkāršāka apstrāde ar tvaiku, pateicoties karsēšanas virsmai SmartFlow.

Izmantojiet vertikāli vai horizontāli grūti gludināmās vietās, kā arī apģērba

atsvaidzināšanai — garantēta gludināšana bez piededzināšanas. Vieglais un

kompaktais dizains nodrošina vienkāršu lietošanu jebkurā laikā un vietā. Vienkārši

ieslēdziet tvaiku un gludiniet!

Ātra kroku likvidēšana

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Suka — papildpiederums biezākiem audumiem

Vienkārša un droša lietošana

Drošs uz visiem gludināmiem audumiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Kompakts dizains ērtai lietošanai, glabāšanai un ceļošanai

Noņemama ūdens tvertne vieglai uzpildīšanai

2,5 m garš vads lielākam rādiusam

Atsvaidzina apģērbus bez mazgāšanas vai tīrīšanas

Nepārtrauktā tvaika padeve likvidē smakas un 99,9 % baktēriju*



Rokas apģērbu tvaicētājs GC360/30

Izceltie produkti

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku

Veiciet vertikālu apstrādi ar tvaiku ātrai kroku

likvidēšanai un pakarinātu apģērbu

atsvaidzināšanai bez gludināmā dēļa. Veiciet

horizontālu apstrādi ar tvaiku, lai iegūtu izcilus

rezultātus tādās grūti gludināmās vietās kā

piedurkņu aproces un apkaklītes.Spēcīgā tvaika

padeve sniedz lieliskus rezultātus jebkurā

pozīcijā.

SmartFlow uzkarsējama plātne

Pateicoties SmartFlow tehnoloģijai, tvaika

plātne tiek uzkarsēta līdz optimālai

temperatūrai, kas ir droša visiem audumiem un

novērš mitruma radītus traipus. Uzkarsētā

tvaika plātne palīdz piespiest audumu, veicot

horizontālu apstrādi ar tvaiku, un nodrošina vēl

labākus tvaika apstrādes rezultātus*.

Nepārtraukts tvaiks

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina

nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai

kroku likvidēšanai.

Birstes piederums

Papildus pievienojamā suka atver auduma

šķiedras un nodrošina labāku tvaika

iespiešanos tajās. Suka ir īpaši piemērota

biezākiem audumiem, piemēram, žaketēm un

mēteļiem. Ar tās palīdzību ir iespējams arī

likvidēt netīrumus un traipus.

Drošs visa veida gludināmajiem audumiem

Tvaicētājs ir drošs lietošanai uz visu veidu

gludināmiem apģērbiem un audumiem. Tvaika

plātni var droši spiest pie jebkāda apģērba bez

apdedzināšanas riska — tas ir lielisks

risinājums tādiem smalkiem audumiem kā

zīds.

Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Izmantojot apģērbu tvaicētāju pakarinātiem

apģērbiem, nav nepieciešams gludināmais

dēlis, tāpēc kroku likvidēšana ir vienkārša un

neprasa piepūli.

Ergonomisks dizains

Rokas apģērbu tvaicētājs ir ergonomiski

izstrādāts tā, lai tas būtu viegls, kompakts un

ērti lietojams. Vienkārši nospiediet slēdzi un

vērojiet, kā krokas izzūd.

Noņemama ūdens tvertne

Ūdens tvertne ir noņemama — to var viegli

uzpildīt zem krāna.

2,5 m garš vads

lielākam rādiusam

likvidē 99,9 % baktēriju*

Karstais tvaiks atsvaidzina apģērbus un likvidē

līdz pat 99,9 % baktēriju*. Retāka mazgāšana

un ķīmiskā tīrīšana ietaupa laiku un naudu, kā

arī palīdz apģērbiem kalpot ilgāk.



Rokas apģērbu tvaicētājs GC360/30

Specifikācijas

Ātra kroku likvidēšana

Nepārtraukts tvaiks: Līdz 22 g/min

Strāvas padeve: 1200 W

Gatavs lietošanai: <1 min

Spriegums: 220–240 V

Vienkārša lietošana

Drošs visa veida gludināmajiem audumiem:

Pat smalkiem audumiem, piemēram, zīdam

Ūdens tvertnes ietilpība: 70 ml

Noņemama ūdens tvertne

Strāvas vada garums: 2,5 m

Gatavs lietošanai: Gaismas indikators

Uzpildiet jebkurā laikā

Komplektā iekļauti piederumi

Birste

Cimds papildu aizsardzībai

Lielums un svars

Iepakojuma izmēri (PxAxG): 38 x 12,8 x 15 cm

Garantija

2 gadu vispasaules garantija

Ekoloģiskās īpašības

Produkta iepakojums: 100% pārstrādājams

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

* Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez

SmartFlow uzkarsējamās plātnes.

* Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu

baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus

aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8

minūšu ilgas tvaicēšanas.
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