
Garų lygintuvas

Azur FreeMotion

 
Garai 40 g/min.; 180 g garų
pliūpsnis

2600 W

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Nešimo užraktas

 
GC4595/40

Galingas garų srautas, belaidis lyginimas
Su „T-ionicGlide“ lygintuvas slysta labai greitai

„Azur FreeMotion“ garų lygintuvas sujungia stiprų garų srautą ir visišką bet kokio audinio lyginimo laisvę bet

kurioje lyginimo lentos vietoje. Vos per kelias sekundes lygintuvą įkrauna išmanusis įkrovimo stovas su nešimo

užraktu ir indikatoriumi.

Greičiau įkaista

2 600 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

Lyginant be laido audinys netyčia nesusiglamžo

Sumaniojo apšvietimo atsakomoji reakcija

Greitesnis lyginimas

Garų padidinimas iki 180 g

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

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

Patogus laikymas

Baigę lyginti užfiksuokite ir padėkite lygintuvą į laikymo vietą

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti maitinimo laidą



Garų lygintuvas GC4595/40

Ypatybės

2 600 W – greitas įkaitimas

2 600 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga

kokybė, kad galėtumėte lyginti visų tipų

drabužius.

Nešimo užraktas

Saugus laikymas ant pagrindo. Laidą galima

suvynioti ant pagrindo, kad prietaisą būtų

paprasta laikyti.

Iki 40 g/min garų

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas

iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir

efektyviai išlygina raukšles.

Lyginimas be laido

Belaidis lyginimas užtikrina visišką lydinimo

laisvę. Vaikščiokite aplink lentą, lyginkite be

kuria kryptimi. Laidas niekada netrukdys judėti;

eikite nuo vienos drabužių pusės prie kitos.

Paprasta laikyti

Laidą galima suvynioti ant stovo taip, kad

prietaisą būtų patogu padėti.

Sumaniojo apšvietimo atsakomoji reakcija

Sumaniojo apšvietimo atsakomosios reakcijos

indikatorius nurodo lygintuvo būseną bet

kuriuo metu. Mėlynas: paruošta lyginti;

geltonas: laikas įkrauti

Garų padidinimas iki 180 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams

atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo

padas su integruotu titano oksido sluoksniu.
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Specifikacijos

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Paprasta naudoti

Lašėjimo sustabdymas

Papildykite bet kuriuo metu

Automatinis apsauginis išjungimas

Paminkštinta rankena

Laikymas: Nešimo užraktas

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Šonuose

atidaromos durelės

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Nepertraukiama garų galia: 40 g/min

Maitinimas: 2600 W

Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“

Purškimas

Garų padidinimas: 180 g

Reguliuojami garų parametrai

Vertikalus lyginimas garais

Pastovumas

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Lygintuvo svoris: 1,5 kg
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