
 

Garų lygintuvas

PerfectCare Azur

 
Garai 50 g/min.; 210 g garų
pliūpsnis

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

Saugu lyginti visus drabužius

 

GC4928/30

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

Lyginkite džinsus ir šilką

Išlyginkite bet kokį drabužį, ar jis būtų iš džinso, šilko, lino, ar kašmyro. Lyginkite

bet kokia tvarka nereguliuodami temperatūros. Naudodami „PerfectCare Azur“

tobulai išlyginsite drabužius be jokios rizikos apdeginti ar padaryti juos blizgius.

Lyginkite lengvai ir greitai.

Vienas optimalus nustatymas visiems drabužiams

„OptimalTemp“ technologija: nepriekaištingas temperatūros derinys

100 % saugu lyginti visus rūbus

100 % veiksmingas lyginant visus audinius, nėra greitesnio garų lygintuvo

100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti

Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Patogus lyginimas

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

Su dvigubo veikimo kalkių šalinimo sistema galima naudoti vandenį iš čiaupo

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Naujoviškas laido kreiptuvas

Greitas ir galingas lyginimas

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

3000 W lygintuvas – greitas įkaitimas

Garų padidinimas iki 210 g
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Ypatybės

„OptimalTemp“ technologija

Pažangiausios lyginimo naujovės, pasižymi

puikiu garų ir temperatūros deriniu. Sukurtos,

kad galėtumėte greitai lyginti, nepriekaištingai

išlygintumėte sunkiai išlyginamas raukšles,

nereikėtų reguliuoti nustatymų ir tinka visiems

lyginamiems audiniams. Visada puikus garų ir

temperatūros derinys, nes: 1) modernus

išmaniojo valdymo procesorius nustato

tinkamą temperatūrą; 2) „HeatFlow“

technologija garantuoja vienodą garų ir

temperatūros balansą.

100 % saugu

100 % saugumas lyginant net gležnus

audinius, pvz., šilką, kašmyrą, vilną, poliesterį.

Nepriklausomi bandymų institutai naudojo

„PerfectCare“ patiems jautriausiems audiniams

lyginti ir patvirtino, kad lyginimo kokybė

nepriekaištinga.

100 % greičiau

100 % greitas lyginimas, nereikia rūšiuoti.

Lyginkite visus drabužius veiksmingesniais

garais.

100 % lengva naudoti

100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti.

Dabar galite lyginti visus lyginti tinkamus

drabužius vieną po kito – nebereikia laukti ar

reguliuoti lygintuvo temperatūros valdymo

ratuko.

Išbandė ir patvirtino:

Šio lygintuvo nepriekaištingas lyginimo

savybes išbandė ir patvirtino nepriklausomi

audinių ekspertų institutai, tokie kaip DWI,

IWTO, „Woolmark“. „Woolmark Apparel Care“

programa padeda vartotojams atpažinti

kokybiškus skalbimo gaminius, kurių

naudojimas su vilnoniais gaminiais yra

patvirtintas „The Woolmark Company“. Iki šiol

„Philips“ su „OptimalTEMP“ technologija buvo

vienintelis prekių ženklas, kuriam „Woolmark“

suteikė „Gold“ standartą. Galite būti tikri, jog

„Woolmark“ patvirtinti vilnos ir vilnonių

drabužių priežiūros produktai idealiai tinka

visiems vilnos gaminiams.

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

„T-ionicGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ lygintuvo padas. Pristatomi naujo

standarto ir įbrėžimams atsparūs

„OptimalTemp“ lygintuvai. Naujoji patentuota

danga garantuoja puikius rezultatus. Itin

kruopščiai sukurta forma ir vėdinimo angos

užtikrina tolygų garų pasiskirstymą ir lengvą

raukšlių lyginimą.

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

„PerfectCare Azur“ lygintuvas sukurtas naudoti

su vandeniu iš čiaupo. Dvigubo veikimo kalkių

šalinimo sistema: sumanus tablečių kalkių

nuosėdoms šalinti ir reguliaraus savaiminio

išsivalymo sistemos derinys sumažina

nuosėdų kaupimąsi. Siekiant geresnių

lyginimo rezultatų rekomenduojama naudoti

demineralizuotą vandenį. Taip bus garantuotas

pastovus garų srautas iš lygintuvo.

Automatinis apsauginis išjungimas

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis

automatiškai išsijungia. Paliktas ant grotelių

lygintuvas išsijungia automatiškai po 3 min.;

palikus atremtą į lygintuvo padą, išsijungs po 2

min.

Laido kreiptuvas

Naujoviškas laido kreiptuvas lengvai

tvirtinamas prie lyginimo lentos ir nukreipia

laidą lyginant taip, kad jis netrukdytų.
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Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“

„OptimalTEMP“ technologija

Nepertraukiama garų galia: Iki 50 g/min

Garų padidinimas: 210 g

Maitinimas: 3000 W

Purškimas

Patogus lyginimas

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 350 ml

Lašėjimo sustabdymas

Paminkštinta rankena

Automatinis apsauginis išjungimas

Laido laikymas: Laido laikiklis

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių

kampu

Laido kreiptuvas: Laidą laikykite taip, kad jis

netrukdytų

Greitas ir paprastas pildymas

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Pastovumas

Energijos taupymas: 10 % mažesnės energijos

sąnaudos

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Kalkių šalinimo sistemos priminimas: Geltonas

mirksintis

Techniniai duomenys

Lygintuvo svoris: 1,75 kg

Priedai

Laido kreiptuvas

Piltuvėlis

* Palyginti su kitais „Philips“ garų lygintuvais
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