
Slėginis garų
lygintuvas

PerfectCare Xpress

 
Garai 65 g/min.; 200 g garų
pliūpsnis

„SteamGlide“ lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

Saugu lyginti visus drabužius

 
GC5055/02

Lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo
Su viduje esančiu kompaktišku, galingu garų generatoriumi

Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka nereguliuodami

temperatūros. Naudodami „Philips PerfectCare Xpress“, pasieksite puikių rezultatų be jokios rizikos apdeginti

visus savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta

Vienas optimalus nustatymas visiems drabužiams

„OptimalTemp“: puikus garų ir temperatūros derinys

100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti

100 % saugu lyginti visus rūbus

100 % veiksmingas lyginant visus audinius, nėra greitesnio garų lygintuvo

Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Greitas ir galingas lyginimas

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

Nepertraukiamas galingas garas iki 65 g/min.

Garų padidinimas iki 200 g

„SteamGlide“ lygintuvo padas sudaro galingą garų srovę ir puikiai slysta

Patogus lyginimas

3 automatinio apsauginio išsijungimo būdai

Lygintuvas su sumaniojo apšvietimo atsakomosios reakcijos indikatoriumi

Automatinis garų jutiklis suaktyvina garus automatiškai
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Ypatybės

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 % 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.

100 % greičiau

100 % greitas lyginimas, nereikia rūšiuoti.

Lyginkite visus drabužius veiksmingesniais

garais.

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.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

Šis specialiai sukurtas padas sujungia

aukščiausios kokybės keraminį sluoksnį, kuris

sėkmingai slysta visais audinių paviršiais, su

kruopščiai sukurtomis angomis ir kartu

sėkmingai pašalina raukšles.

2800 W greitam įkaitimui

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga

kokybė, kad galėtumėte lyginti visų tipų

drabužius.

Automatinis garų jutiklis

Naujoviškas automatinis garų jutiklis su

judesio aptikimo funkcija suaktyvina garus

automatiškai, lygintuvui judant ant lyginimo

lentos. Tokiu būdu raukšlių šalinimui visada

sunaudojamas reikiamas garų kiekis,

sumažinant nereikalingą garų išsiveržimą.

Puikūs rezultatai ir energijos vartojimo

efektyvumas

Nepertraukiamas garas iki 65 g/min.

Nepertraukiama galinga garų srovė iki 65

g/min., kad galėtumėte geriau šalinti raukšles

nuo visų drabužių

Garų padidinimas iki 200 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

Sumaniojo apšvietimo atsakomoji reakcija

Sumaniojo apšvietimo atsakomosios reakcijos

indikatorius nurodo lygintuvo būseną bet

kuriuo metu.
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Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

„OptimalTEMP“ technologija

Nepertraukiama garų galia: 65 g/min

Vertikalus lyginimas garais

Garo antgalis

Maitinimas: 2800 W

Garų padidinimas: 200 g

Patogus lyginimas

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 320 ml

Lašėjimo sustabdymas

Paminkštinta rankena

Automatinis apsauginis išjungimas

Laido laikymas: Laido laikiklis

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių

kampu

Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius

gležnus audinius kaip šilkas

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Nukalkinimo tabletės

+ skalavimas
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