
 

 

„Philips“ Azur Ionic
Garų lygintuvas

Jonizuoti garai

GC4641
Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
Galingas lyginimas su jonizuotų garų sistema
Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų 
lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus 
audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!

Lengvas raukšlių šalinimas nuo medvilnės ir lino
• 50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles
• „SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas
• Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.
• Garų padidinimas iki 170 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Saugus lyginimas
• El. apsaug. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti

Patogus lyginimas
• Su paminkštinta rankena patogu lyginti ilgesnį laiką

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Garo antgalio dėka garai patenka į sunkiai pasiekiamas vietas



 Jonizuoti garai

Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, 
kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net 
sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai 
pašalintos.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ 
garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. 
Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Automatinis apsauginis išjungimas

El. apsaug. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai 
pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.

Garų padidinimas iki 170 g
Garų padidinimas iki 170 g – pašalinamos net sunkiai 
lyginamos raukšlės.
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Priedai
• Pridedama pakuotėje: Laido laikikliai, skirti 

paprastai laikyti laidą

Patogus lyginimas
• Papildomas komfortas: laisvė 360 laipsnių kampu, 

Paminkštinta rankena
• Nukalkinimo kontrolė: Dvigubai veiksming. kalkių 

šalin. sist.
• Laido ilgis: 3 m
• Jokio nuotėkio: Lašėjimo blokavimo sistema
• Saugu naudoti: Automatinė apsauginė išjungimo 

funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai 
padaryti, Viršija tarptautinius atsparumo kritimo 
standartus

• Galima naudoti vandenį iš čiaupo
• Vandens bakelio talpa: 335 ml

Pašalina raukšles
• Nepertraukiamas garas: Iki 40 g/min.

• Jonizuoti garai: Jonizuoti garai
• pasiekiantis sudėtingas vietas: Garo antgalis
• Purškimas
• Garų padidinimas: Iki 170 g/min.
• Vertikali garų srovė

Paprasta naudoti
• Valdymas: Tinkamos temperatūros lemputė, 

Reguliuojami garų parametrai
• Greitas įkaitimas

Lengvas slydimas
• Lygintuvo padas: „SteamGlide“ lygintuvo padas

Techniniai duomenys
• Dažnis: 50-60
• Maitinimas: 2400
• Įtampa: 220 - 240
•

Specifikacijos
Garų lygintuvas
Jonizuoti garai  
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