
Kompaktiškas
drabužių garintuvas

CompactTouch

 
1 200–1 400 W (220–240 V)

3 garų lygiai

Integruotas dangtis, skirtas
laikyti

Durų pakaba, pirštinė

 

GC430/05

Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu

Sukurta paprastam laikymui

Kompaktiškas ir galingas. Naujame „Philips CompactTouch“ drabužių garintuve

puikiai dera galingas garas ir itin kompaktiškas dizainas – mėgaukitės drabužiais

be raukšlių be didelio vargo.

Greitai pašalina raukšles

Galingas nepertraukiamas garas

3 garų lygiai

Paprasta naudoti

Paprasta drabužių pakaba

Didelė vandens talpykla ilgesniam naudojimui

Automatinio valymo funkcija, , kad prietaisas veiktų ilgiau

Paprasta laikyti

Integruotas dangtis, kad būtų paprasta laikyti

Atnaujina drabužius be plovimo arba sauso valymo

Garuose žūsta iki 99,9 % bakterijų*

Pašalina cigarečių, maisto ir kūno kvapus



Kompaktiškas drabužių garintuvas GC430/05

Ypatybės Specifikacijos

Galingas nepertraukiamas garas

Galingas nepertraukiamas garas išleidžiamas

per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos

keliais brūkštelėjimais.

3 garų lygiai

Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal

drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių

rezultatų.

Integruota saugykla

Kompaktiškas dizainas su dangčiu suteikia

pakankamai vietos visų dalių laikymui,

įskaitant ir maitinimo laidą ir pagrinde esančią

žarną, saugo nuo dulkių, todėl jūsų namuose

bus tvarka.

Paprasta drabužių pakaba

Paprasta drabužių pakaba, kurią naudodami

galite pakabinti garinamus drabužius ant durų.

Didelė vandens talpykla

600 ml didelė vandens talpykla gali generuoti

garą iki 30 min.

Automatinis valymas

Automatinio valymo funkcija praplauna

garintuvą ir pašalina kalkių daleles ir

nuosėdas. Tokiu būdu prailginamas prietaiso

veikimo laikas.

 

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Garo srovės valdymas: 3 nustatymai

Maitinimas: 1 200–1 400 W

Garų prireikus technologija

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 600 ml

Papildykite bet kuriuo metu

Automatinis apsauginis išjungimas

Laido laikymas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Žarnelės ilgis: 1,6 m

Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius

gležnus audinius kaip šilkas

Įkaitimo laikas: <1 min.

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Kalkių nuosėdų

šalinimo sprendimas, Automatinis valymas

Priedai

Papildoma apsauginė pirštinė

Integruotas dangtelis

Paprasta drabužių pakaba

Techniniai duomenys

Gaminio matmenys: 38,2 x 19,8 x 11,1 cm

Pakavimo matmenys: 41,5 x 23,5 x 15,0 cm

Įtampa: 220-240 V

Gaminio svoris: 1,59 kg

Supakuoto gaminio svoris: 2,14 kg

* * Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“

8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia

albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8

minutes.

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑02‑08

Versija: 11.1.1

EAN: 08 71010 36657 62

www.philips.com

http://www.philips.com/

