
 

Drabužių garintuvas

ClearTouch

 
2000 W

„Hang&lock“, 3 lygiai

Pakaba

Klosčių darymo prietaisas,
pirštinė

 

GC536/35

Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu

Sukurtas dideliam našumui ir patogumui

Naujasis „Philips ClearTouch“ drabužių garintuvas saugiai ir lengvai pašalina

raukšles nuo gležnų audinių drabužių ir sunkiai lyginamų drabužių. Dėl unikalaus

dizaino, išmaniųjų funkcijų ir galingo garų drabužius atnaujinsite saugiai ir lengvai.

Greitai pašalina raukšles

3 garų lygiai

Itin galingas garas

XL nerūdijančiojo plieno garo padas greitesniam rezultatui

Paprasta naudoti

Išimamas skaidrus vandens bakelis su higieniška įleidimo anga

Paprasta nuosėdų šalinimo funkcija

Pakaba su „hang&lock“ užtikrina stabilumą garinant

Maksimalus saugumas

Saugu lyginti net tokius gležnus audinius kaip šilkas

Papildoma apsauginė pirštinė apsaugo garinant

Atnaujina drabužius be plovimo arba sauso valymo

Pašalina cigarečių, maisto ir kūno kvapus

Garuose žūsta iki 99,9 % bakterijų*



Drabužių garintuvas GC536/35

Ypatybės

Itin galingas garas

Galingas garas išleidžiamas per antgalius,

todėl raukšles pašalinsite vos keliais

brūkštelėjimais.

3 garų lygiai

Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal

drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių

rezultatų.

XL nerūdijančiojo plieno garo padas

Garintuvo galvutėje yra XL nerūdijančiojo

plieno garo padas, kuris leidžia pasiekti

greitesnį rezultatą.

Saugu lyginti visus drabužius

Naudojant garintuvą saugu lyginti visus

audinius. Galite jį naudoti net su gležnais

audiniais, pvz., šilku.

Išimamas vandens bakelis

1,2 l išimamas skaidrus vandens bakelis su

specialia, higieniškumą užtikrinančią įleidimo

anga.

Pakaba su „hang&lock“

Unikali „hang&lock“ funkcija užfiksuoja

drabužio pakabą ir užtikrina stabilumą, todėl

galite patogiai garinti drabužius. Nuimamoje

pakaboje yra grioveliai, skirti suknelių ir kelnių

ąselėms.

Paprasta nuosėdų šalinimo funkcija

Reguliariai naudokite paprastą nuosėdų

šalinimo funkciją, kad jūsų prietaisas veiktų

ilgiau.

Garuose žūsta bakterijos

Karštuose garuose žūsta iki 99,9 %

drabužiuose esančių bakterijų, todėl skalbimas

arba sausas valymas bus retesnis*.

Pašalina nepageidaujamus kvapus

Galingi garai pašalina cigarečių, maisto ir kūno

kvapus.

Papildoma apsauginė pirštinė

Komplektuojama pirštinė, kuri apsaugo jūsų

ranką garinimo metu.
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Specifikacijos

Paprasta naudoti

Maitinimo laido ilgis: 1,6 m

Vandens bakelio talpa: 1200 ml

Išimamas vandens bakelis

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net

tokiems gležniems kaip šilkas

Silikoninė garų žarnelė

Lygintuvo padas: XL garo padas

Speciali vandens įleidimo anga: Ypatinga

higiena

Tinka vanduo iš čiaupo

Pridėti priedai

Reguliuojamas stovas

Papildoma apsauginė pirštinė

Klosčių priedas

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: 40 g/min

Maitinimas: 2000 W

Įtampa: 220-240 V

Reguliuojami garai: 3 lygiai

Ekologija

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: „Easy Rinse“

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 40 x 45 x

33,3 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 33 x 182 x

33 cm

Svoris su pakuote: 5,7 kg

Lygintuvo svoris: 3,7 kg

* * Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“

8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia

albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8

minutes.
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