
 

Philips
Slėginio lyginimo sistema

GC6360
Paprasta, greita ir veiksminga

Padvigubinkite lyginimo greitį, naudodami suslėgtus garus
Modelis 6360 sukurtas taip, kad sumažintų lyginimo laiką. Dėl iki 110 g/min. greičio garų 
pliūpsnio ir iki 4 barų slėgio, garų srovė prasiskverbia giliai į pluoštą ir leidžia ypač greitai 
pasiekti profesionalių rezultatų net ir dirbant su sunkiai lyginamais audiniais.

Greitas ir galingas lyginimas
• Iki 4 barų siekiantis garų slėgis, kai norima išlyginti greitai
• Iki 110 g/min siekianti garų srovė padeda pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles
• Nuolatinis garų tiekimas iki 95 g/min. greitai šalina raukšles
• Vertikali garų srovė naikina raukšles nuo kabančių audinių

Visiškai valdomas
• Reguliuojami garų parametrai leidžia prisitaikyti prie bet kokio audinio

Lengvas slydimas
• „Careeza“ pado plokštė ypač gerai slysta visų audinių paviršiais
 



 Iki 4 barų

Dėl aukšto slėgio garai įsiskverbia giliai į audinį, todėl 
rezultatai pasiekiami greitai, net ir lyginant sunkiai 
išlyginamus audinius.
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Ilgesnis eksploatavimo laikas
• Kalkių valymas: Tiesiog išskalaukite katilą kas 10 

lyginimų
• „Inox“ garintuvas su išoriniu kaitinimo elementu: 

Nuo korozijos sauganti garo kamera

Lengvai pašalina raukšles
• Optimalus angų išdėstymas: Geriausiai paskirsto 

garus

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Sagos griovelis: Padeda greičiau lyginti ties sagomis 

ir siūlėmis

Patogus lyginimas
• Garų jungiklio fiksatorius: Garai skleidžiami ir 

nespaudžiant
• Labai ilgas laidas leidžia toli pasiekti: 1,9 m
• Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti: 1,7 m
• Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Saugus lyginimas
• Nuo perkaitimo saugantis stabdiklis: Neleidžia 

garintuvui perkaisti
• Keturios guminės kojelės: Užtikrina, kad stovas 

neslys
• Stabili kulno atrama: Užtikrina lygintuvo stabilumą 

jį pastačius

Visiškai valdomas
• Garų paruošimo indikatorius: Indikatorius rodo 

pasiektą tinkamą garų lygį
• Ši lemputė rodo, kad lygintuvas pasiekė reikiamą 

temperatūrą
• Tuščio vandens bakelio lemputė: Indikatorius rodo, 

kada reikia papildyti vandens bakelį

Techniniai duomenys
• Dažnis: 50 Hz
• Įtampa: 230 V
• Lygintuvo galingumas: 800 W
• Garintuvo galingumas: 1250 W
• Įjungimo laikas: 8 minutė (s)
• Vandens bakelio talpa: 1 l

Svoris ir matmenys
• Matmenys: 276 X 332 X 412 mm
• Svoris (su pakuote): 6,06 kg
• Padėklas: 40 Pakeliai
•
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