
 

 

Philips
Slėginio lyginimo sistema

GC6430
Padvigubinkite lyginimo greitį, naudodami suslėgtus garus
Kompakt. galingas lyginimas su nešiojimo - tvirtinimo sist.
Patogiai lyginkite kompaktiško ir nešiojamo lygintuvo dėka ir padvigubinkite lyginimo greitį 
suspaustų garų dėka.

Greitas ir galingas lyginimas
• Iki 4 barų siekiantis garų slėgis, kai norima išlyginti greitai
• Nuolatinis garų tiekimas iki 90 g/min. greitai šalina raukšles

Lengvas nustatymas ir laikymas
• Dėl kompaktiško dizaino lengva laikyti ir prižiūrėti
• Be pastangų pritvirtinkite ir nešiokite sistemą viena ranka.
• Integruotas laido žarnelės saugojimo skyrelis

Patogus lyginimas
• Ergonomiškai sukurtas lygintuvas patogiam lyginimui
• Padėkite savo lygintuvą ant saugaus kilimėlio

Lengvas slydimas
• Tefloninė pado plokštė puikiam slydimui

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Garo antgalis leidžia lyginti sunkiai pasiekiamose vietose



 Iki 4 barų
Dėl aukšto slėgio garai įsiskverbia giliai į audinį, todėl 
rezultatai pasiekiami greitai, net ir lyginant sunkiai 
išlyginamus audinius.

Kompaktiškas dizainas
Sistema yra tokia kompaktiška, kad ji tinkama naudoti 
su dauguma lyginimo lentų ir ją lengva laikyti.

Iki 90 g/min garų
Nuolatinis garų tiekimas iki 90 g/min., dėl nedidelių 
vandens kiekių, kurie kaskart yra įsiurbiami į 
garintuvą. Tobulam ir greitam raukšlių šalinimui.

Nešiojimas – tvirtinimas
Dar niekada nebuvo taip lengva nešioti garų sistemą. 
Pritvirtinkite savo lygintuvą prie stovo, naudodamiesi 
tvirtinimo svirtimi, kuri yra galinėje pusėje ir 
nešiokite visą sistemą viena ranka. Tai leidžia jums 
laikyti ir nešioti sistemą saugiai ir tada, kai jūs norite.

Ergonomiškas lygintuvas
Ergonomiškas lygintuvo dizainas palengvina patogų 
lyginimą, dėl mažesnės apkrovos riešui. Nuožulni 
viršutinė rankena leidžia jums lyginti natūralioje 
pozicijoje, mažinant apkrovą lyginimo metu. 
Lygintuvo dizainas padeda išvengti pasikartojančių 
judesių, dedant lygintuvą ant jo kulno.
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Lengvas slydimas
• Tefloninė pado plokštė puikiam slydimui

Ilgesnis eksploatavimo laikas
• „Inox“ garintuvas su išoriniu kaitinimo elementu: 

Nuo korozijos sauganti garo kamera
• Kalkių valymas: Tiesiog išskalaukite katilą kas 10 

lyginimų

Greitas ir galingas lyginimas
• Nepertraukiamas garas: iki 90 g/min
• Garų slėgis: Iki 4 barų

Lengvai pašalina raukšles
• Optimalus angų išdėstymas: Geriausiai paskirsto 

garus
• Nuolatiniai vertikalūs garai: Kabantiems audiniams

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Garo antgalis: Garo antgaliu galima lyginti sunkiai 

pasiekiamose vietose
• Sagos griovelis: Padeda greičiau lyginti ties sagomis 

ir siūlėmis

Patogus lyginimas
• Ergonomiškas lygintuvo dizainas: Ergonomiškai 

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

Lengvas nustatymas ir laikymas
• Nešiojimas – tvirtinimas: Be pastangų pritvirtinkite 

ir nešiokite sistemą viena ranka.
• Kompaktiškas dizainas: Dėl kompaktiško dizaino 

lengva laikyti ir prižiūrėti
• Laiko ir žarnelės saugojimas: Integruotas laido 

žarnelės saugojimo skyrelis

Saugus lyginimas
• Nuo perkaitimo saugantis stabdiklis: Neleidžia 

garintuvui perkaisti
• Keturios guminės kojelės: Užtikrina, kad stovas 

neslys

Visiškai valdomas
• Ši lemputė rodo, kad lygintuvas pasiekė reikiamą 

temperatūrą

Techniniai duomenys
• Dažnis: 50–60 Hz
• Įtampa: 230 V
• Lygintuvo galingumas: 800 W
• Garintuvo galingumas: 1370 W
• Įjungimo laikas: 6 minutė (s)
• Garintuvo talpa: 800 ml

Svoris ir matmenys
• Matmenys: 319 x 199 x 166 mm
• Svoris (su pakuote): 5,5 kg
• Padėklas: 40 Pakeliai
•
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