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Sukurta tobuliems rezultatams
Lygintuvas su galingo garo funkcija

Šis naujasis „Philips Azur“ yra optimalaus dizaino ir svorio, kad galima būtų lengvai valdyti lygintuvą lyginant

drabužius net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Kartu su galinga garų funkcija jis padeda pasiekti puikių rezultatų.

Lengvai pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

200 g garų padidinimas sunkiai lyginamoms raukšlėms

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide Plus“ – puikus slydimo ir tempimo derinys

Saugus lyginimas

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Sukurtas puikiems rezultatams pasiekti

Optimali konstrukcija palengvina drabužių lyginimą lygintuvu

Lengvas, todėl bus lengva lyginti ant lyginimo lentos

Garo antgalio dėka garai patenka į sunkiai pasiekiamas vietas

Šonuose atidaromos vandens pripildymo durelės



Garų lygintuvas GC4860/02

Ypatybės

Garo antgalis

Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis

sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su

specialiomis pailgintomis garų angomis

antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir

sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai

išlyginti.

Paprasta naudoti

„Philips“ garų lygintuvas sukurtas taip, kad juo

būtų lengva lyginti ir pasiekti net sunkiausiai

pasiekiamas vietas.

Lengvo dizaino lygintuvas

Optimalus 1,6 kg lygintuvo svoris palengvina

nuolatinį lygintuvo padėjimą ant lyginimo

lentos ir jos grotelių.

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.

200 g garų padidinimas

Garų padidinimas iki 200 g – pašalinamos net

sunkiai lyginamos raukšlės.

Paprasta pripildyti

Šonuose atidaromos vandens pripildymo

durelės

Automatinis apsauginis išjungimas

Įrenginys išsijungia automatiškai, kai

paliekamas be priežiūros. Jeigu jis paliekamas

ant galinės atramos, išsijungia po 8 minučių.

Kai paliekamas ant lyginimo pado arba šono,

išsijungia jau po 30 sekundžių.

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Geriausius rezultatus pasieksite naudodami

lygintuvo padą su optimaliu slydimo ir

tempimo balansu. „SteamGlide Plus“ su lengvo

slydimo bei tobulo tempimo zonomis – puikus

pasirinkimas.

„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: „SteamGlide Plus“

Nepertraukiama garų galia: 50 g/min

Garų padidinimas: 200 g

Vertikalus lyginimas garais

Reguliuojami garų parametrai

Purškimas

Garo antgalis

Maitinimas: 2600 W

Jonizuoti garai

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 350 ml

Lašėjimo sustabdymas

Automatinis apsauginis išjungimas

Laido laikymas: Laido laikiklis

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Greitas ir paprastas pildymas

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Šonuose

atidaromos durelės

Paminkštinta rankena

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Techniniai duomenys

Lygintuvo svoris: 1,6 kg

Įtampa: 220–240 V
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