
Garų lygintuvas

Azur Performer Plus

 
180 g garų padidinimas

„SteamGlide Plus“ lygintuvo
padas

2400 W

„Quick Calc Release“

 
GC4511/97

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
Su lengvo kalkių šalinimo sistema

„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Išsiskiriantis

tokiomis savybėmis kaip greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide Plus“ lygintuvo

padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Garų padidinimas iki 180 g

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas: geriausiai slystantis ir greitai lyginantis lygintuvas

Saugus lyginimas

Savaiminis išsivalymas užtikrina efektyvų kalkių pašalinimą

Greito kalkių šalinimo funkcija skirta kalkėms šalinti iš garinio lygintuvo

Patogus lyginimas

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Optimalus svoris, kad lyginimas būtų lengvesnis
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Ypatybės

2400 W – greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų

lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka

savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus

puikūs.

Garų srovė iki 45 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina

tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas

raukšles.

Garų padidinimas iki 180 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“

lygintuvo padas lyginant puikiai slysta.

Kruopščiai suprojektuotos angos

nepriekaištingai paskirsto garą.

Savaiminis išsivalymas

Naudojant integruotą kalkių indą ir pado

savaiminio išsivalymo funkciją pašalinama

didžioji dalis sunkiai įveikiamų kalkių. Esant

švariam lygintuvo padui lyginti lengviau ir

geriau veikia garų funkcija.

Automatinis garų reguliatorius

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai

už jus padarys automatinis garų reguliatorius.

Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir

mėgaukitės.

Trijų funkcijų galiukas

Šio „Philips Azur Performer“ lygintuvo pado

smaigalys išsiskiria 3 funkcijomis: jis turi

smailų galiuką, griovelį sagoms ir glotnaus

dizaino snapelį. Trijų funkcijų pado smaigalys

leidžia pasiekti itin sudėtingas vietas, pvz.,

apie sagas arba tarp klosčių.

Optimalus svoris

Optimalus lygintuvo svoris palengvina

drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau

padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.

„Quick Calc Release“

Greito kalkių šalinimo funkcija yra lengviausias

būdas kalkėms pašalinti iš lygintuvo ir užtikrina

ilgalaikį, pastovų, galingą garo padavimą.
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Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Nepertraukiama garų galia: 45 g/min

Garų padidinimas: 180 g

Vertikalus lyginimas garais

Purškimas

Maitinimas: 2400 W

Jonizuoti garai

Reguliuojami garų parametrai

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Šonuose

atidaromos durelės

Lašėjimo sustabdymas

Laido laikymas: Laido laikiklis

Maitinimo laido ilgis: 2 m

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Trijų funkcijų

galiukas

Automatinis garų jutiklis

Greitas ir paprastas pildymas

Tekstūrinė rankena

Pastovumas

ECO nustatymas: 20% energijos sumažėjimas

Kalkių sluoksnio kontrolė

„Quick Calc Release“
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