
Garų lygintuvas

Azur Pro

 
2400 W

45 g/min; 220 g garų pliūpsnis

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

 
GC4884/87

Galinga apsauga kiekvieną kartą
Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginti patogiai

valdomu, greitai slystančiu, lengvai valomu ir didelę vandens talpą turinčiu lygintuvu dar nebuvo taip lengva.

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2400 W – greitai įkaista

Garų padidinimas iki 220 g padeda pašalinti net ir sunkiausias raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

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

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Greitasis kalkių šalinimas pašalina kalkes iš garų lygintuvo

Lengvai slysta audinio paviršiumi

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

2400 W – greitai įkaista

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Garų srovė iki 45 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina

tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas

raukšles.

Garų padidinimas iki 220 g

Garų padidinimas iki 220 g padeda pašalinti

net ir sunkiausias raukšles

Patogi rankena

Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų

lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams

atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo

padas su integruotu titano oksido sluoksniu.

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

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.

„Quick Calc Release“

Greitasis kalkių šalinimas – lengviausias

būdas pašalinti kalkes iš lygintuvo ir užtikrinti

nuolatinį, ilgalaikį, galingą garų tiekimą.
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Specifikacijos

Paprasta naudoti

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Automatinis apsauginis išjungimas

Paminkštinta rankena

Vandens bakelio talpa: 350 ml

Lašėjimo sustabdymas

Tinka vanduo iš čiaupo

Pridėti priedai

Laido kreiptuvas

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: 45 g/min

Maitinimas: 2400 W

Garų padidinimas: 220 g

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220-240 V

Vandens purškimas

Ekologija

Energijos taupymo režimas

Energijos taupymas*: 20 %

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Dvigubo

veikimo kalkių šalinimo sistema, Įmontuota

kalkių talpa, Savaime išsivalantis

Dydis ir svoris

Lygintuvo svoris: 1,5 kg

* Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms

suvartoja iki 20 % mažiau energijos pagal IEC 603311
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