
Garų lygintuvas

Azur

 
Garai 50 g/min.; 200 g garų
pliūpsnis

2600 W

Automatinis apsauginis
išjungimas

Saugu lyginti visus drabužius

 
GC4860/30

Sukurta tobuliems rezultatams
laido kreiptuvas ir lengvai pažeidžiamų audinių apsauga

Naujasis „Philips Azur“ lygintuvas yra optimalaus dizaino ir svorio, todėl lengvai slysta įvairių audinių paviršiumi.

Galingas garų srautas, pažangus laido kreiptuvas ir lengvai pažeidžiamų audinių apsauga padės pasiekti

nepriekaištingų rezultatų.

Lengvai pašalina raukšles

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

200 g garų padidinimas

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Saugus lyginimas

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

Lengvai pažeidžiamų audinių, lyginamų naudojant garą, apsauga

Sukurtas puikiems rezultatams pasiekti

Optimali konstrukcija palengvina drabužių lyginimą lygintuvu

Lengvas, todėl bus lengva lyginti ant lyginimo lentos

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide Plus“ – puikus slydimo ir tempimo derinys



Garų lygintuvas GC4860/30

Ypatybės Specifikacijos

2600 W – greitai įkaista

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

200 g garų padidinimas

200 g garų padidinimas

Garų srovė iki 50 g/min.

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina

tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina

raukšles.

Automatinis išjungimas

El. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai

pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.

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.

„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.

Lengvai pažeidžiamų audinių apsauga

Lengvai pažeidžiamų audinių apsaugos dėka,

jūs galite lyginti lengvai pažeidžiamus

audinius esant nustatytai žemai temperatūrai

su didelio intensyvumo garais, nepaliekant

blizgančių dėmių.

 

Priedai

Lengvai pažeidžiamų audinių apsauga

Laido kreiptuvas

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Rekomenduojamas filtruotas vanduo

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Paprasta naudoti

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių

kampu

Laido laikymas: Laido laikiklis

Lašėjimo sustabdymas

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Automatinis apsauginis išjungimas

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas:

Šonuose atidaromos durelės

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Maitinimas: 2600 W

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Purškimas

Garų padidinimas: 200 g

Garo antgalis

Techniniai duomenys

Įtampa: 220-240 V

* Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms

suvartoja iki 10 % mažiau energijos pagal IEC 603311

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019‑02‑12

Versija: 3.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

