
Slėginio lyginimo
sistema

6400 series

 

Nešimo užraktas

Metalo

 
GC6450

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

Garų slėgis siekiantis iki 4 barų greitam lyginimui

Nuolatinis garų tiekimas iki 100 g/min.

Patogus lyginimas

Ergonomiškas ir lengvas 1,2kg lygintuvas

Nelipni lygintuvo pado danga

Paprasta naudoti

Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės

Reguliuojami garų parametrai leidžia prisitaikyti prie bet kokio audinio

Greitesnis nustatymas ir laikymas

„ECO“ nuostata: taupykite energiją

Sutaupykite iki 20% energijos ir 40% vandens suvartojimo



Slėginio lyginimo sistema GC6450/02

Ypatybės Specifikacijos

Nepertraukiamas garas

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite.

Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje

naudojama technologija generuoja itin galingą

garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Ergonomiškas lygintuvas

Dėl ergonomiško lygintuvo dizaino, lyginant

riešas yra mažiau įtempiamas. Viršuje

esančios nuožulnios rankenos dėka išliksite

įprastoje pozoje ir sumažinsite įtempimą.

Lygintuvas taip pat apsaugo nuo

pasikartojančių judesių, padedant lygintuvą

ant kulno. Lygintuvas yra lengvas (1,2kg), todėl

mėgausitės lengvu ir patogiu lyginimu.

Garų slėgis siekiantis iki 4 barų

Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais

garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą,

todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir

su sunkiai lyginamomis medžiagomis.

Saugus nešimo užraktas

Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų

nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą

ant pagrindo bei sumažinti galimybę

pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Taip

pat galite lengvai nešti garų generatorių.

Patogus lyginimas

Nukalkinimo kontrolė: „Easy Rinse“

Maitinimo laido ilgis: 1,9 m

Ergonomiškas lygintuvo dizainas:

Ergonomiškas lygintuvo dizainas patogiam

lyginimui

Žarnelės ilgis: 1,7 m

Saugu naudoti: Nuo perkaitymo apsaugantis

išsijungimas

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Vandens bakelio talpa: 800 ml

Pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 100 g/min.

Aukšto slėgio garai: iki 4 barų

Lygintuvo padas: Optimalus angų išdėstymas

Vertikali garų srovė: Nepertraukiama vertikali

garų srovė

Paprasta naudoti

Valdymas: Paruošto garo lemputė, Tinkamos

temperatūros lemputė, Reguliuojami garų

parametrai, Tuščio vandens bakelio lemputė

Lengva nustatyti ir laikyti: Nešimo užraktas,

Kompaktiškas dizainas, Lengvas laido ir

žarnelės sudėjimas

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Griovelis

sagoms, Garo antgalis

Lengvas slydimas

Lygintuvo padas: Nelipnus lygintuvo padas

Techniniai duomenys

Virintuvo galia: 1370

Dažnis: 50-60

Lygintuvo galia: 800

Įjungimo laikas: 6

Įtampa: 220–240

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 319 x 199 x 166

Gaminio svoris: 5,25
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