
 

Garų lygintuvas

Azur Performer Plus

 
Garai 45 g/min.; 190 g garų
pliūpsnis

„SteamGlide Plus“ lygintuvo
padas

Kalkių šalinimas

2400 vatų

 

GC4516/20

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas

kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas

ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai.

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Garų pliūpsnis iki 190 g

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide Plus“ padas: geriausiai slystantis, greičiausias lyginimas

Kalkių šalinimo sprendimas

Įmontuota kalkių talpa surenka kalkes lyginant

Savaiminis išsivalymas užtikrina efektyvų kalkių pašalinimą

Patogus lyginimas

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais



Garų lygintuvas GC4516/20

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.

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“ padas

tiesiog „švilpia“ lyginant. Kruopščiai parinkto

dizaino angos nepriekaištingai paskirsto garą.

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.

Įmontuota kalkių talpa

Specialiai sukurta ir įmontuota kalkių talpa

surenka kalkių daleles lyginant. Savaiminio

išsivalymo proceso metu kalkės išplaunamos

iš lygintuvo, kad lyginimo charakteristikos

kasdien būtų tokios pačios geros.

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.

Garų pliūpsnis iki 190 g

Garų pliūpsnis iki 190 g padeda lengvai

pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
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Specifikacijos

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Paminkštinta rankena

Maitinimo laido ilgis: 2 m m

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 34,1*30*36 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 16*32,6*14 cm

Svoris su pakuote: 1,52 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 1,75 kg

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Įmontuota

kalkių talpa, Savaime išsivalantis

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Nepertraukiama garų galia: 45 g/min

Maitinimas: 2400 W

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Garų padidinimas: 190 g

Greitai šalina raukšles

Vandens purškimas

 

* Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu
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