
Garų lygintuvas

Azur Performer Plus

 
Garai 45 g/min.; 200 g garų
pliūpsnis

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

2400 vatų

 

GC4521/00

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
Su mūsų geriausiu lyginimo padu

„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas

naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu,

geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu

išjungimu, gaunami geriausi lyginimo rezultatai.

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Garų padidinimas iki 200 g

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

Saugus lyginimas

Savaiminis išsivalymas užtikrina efektyvų kalkių pašalinimą

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Greitasis kalkių šalinimas pašalina kalkes iš garų lygintuvo

Patogus lyginimas

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais
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Ypatybės

2600 W – greitai įkaista

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Garų srovė iki 50 g/min.

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina

tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina

raukšles.

Garų padidinimas iki 200 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

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 išjungimas

Jis išsijungia po 8 minučių, jeigu paliekamas

pastatytas ant galinės atramos, o paliktas ant

lygintuvo pado ar ant šono išsijungs po 30

sekundžių

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“

Greitasis kalkių šalinimas – lengviausias

būdas pašalinti kalkes iš lygintuvo ir užtikrinti

nuolatinį, ilgalaikį, galingą garų tiekimą.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“

Nepertraukiama garų galia: 50 g/min

Garų padidinimas: 200 g

Vertikalus lyginimas garais

Purškimas

Maitinimas: 2600 W

Jonizuoti garai

Reguliuojami garų parametrai

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Šonuose

atidaromos durelės

Lašėjimo sustabdymas

Paminkštinta rankena

Automatinis apsauginis išjungimas

Laido laikymas: Laido laikiklis

Maitinimo laido ilgis: 2 m

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Trijų funkcijų

galiukas

Greitas ir paprastas pildymas

Pastovumas

ECO nustatymas: 20% energijos sumažėjimas

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Savaime išsivalantis

„Quick Calc Release“
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