
Garų lygintuvas

Azur Pro

 
2800 W

50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

„SteamGlide Plus“ lygintuvo
padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

 

GC4879/00

Galinga apsauga kiekvieną kartą
Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus

rezultatus. Lyginkite lengvai naudodamiesi greitai slystančiu lygintuvu su dideliu

vandens ir integruotu kalkių šalinimo indu

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Garų pliūpsnis iki 210 g

Jonizuoti garai užtikrina higienišką lyginimą

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide Plus“ padas: geriausiai slystantis, greičiausias lyginimas

Patogus lyginimas

Ypač didelį 350 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Ilgas 2,5 m ilgio laidas, kad būtų patogu pasiekti lyginant ant lyginimo lentos

Smailus galiukas optimaliai kontrolei ir matomumui užtikrinti

Saugus lyginimas

Įmontuota kalkių talpa surenka kalkes lyginant

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia
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Ypatybės

2800 W

2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi

rezultatai.

Garų srovė iki 50 g/min.

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina

tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina

raukšles.

Patogi rankena

Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų

lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.

350 ml vandens bakelis

Ypač didelį 350 ml vandens bakelį reikia rečiau

pildyti, todėl vienu lyginimu galite išlyginti

daugiau drabužių.

Smailus galiukas

Smailus galiukas optimaliai kontrolei ir

matomumui užtikrinti

Įmontuota kalkių talpa

Specialiai sukurta ir įmontuota kalkių talpa

surenka kalkių daleles lyginant. Savaiminio

išsivalymo proceso metu kalkės išplaunamos

iš lygintuvo, kad lyginimo charakteristikos

kasdien būtų tokios pačios geros.

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

2,5 m laidas

Ilgas 2,5 m ilgio laidas lyginant leidžia lengvai

pasiekti visas vietas. Nuo šiol lengvai

pasieksite visus lyginimo lentos kampelius.

Garų pliūpsnis iki 210 g

Garų pliūpsnis iki 210 g padeda lengvai

pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Jonizuoti garai

Unikali sidabro jonų sudėtis automatiškai

patenka į garą, todėl pasiekiamas optimalus

higieniško lyginimo rezultatas lyginant visus

drabužius.

„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

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: 50 g/min

Maitinimas: 2800 W

Garų padidinimas: 210 g

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220-240 V

Vandens purškimas

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 350 ml

Lašėjimo sustabdymas

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Automatinis apsauginis išjungimas

Paminkštinta rankena

Tinka vanduo iš čiaupo

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Dvigubo

veikimo kalkių šalinimo sistema, Įmontuota

kalkių talpa, Savaime išsivalantis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 34,1*30*36 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 16*32*14 cm

Svoris su pakuote: 1,75 kg

Lygintuvo svoris: 1,5 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymo režimas

Energijos taupymas*: 20 %

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius
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