
 

Lygintuvas su garų
generatoriumi

PerfectCare Viva

 
Didžiausias 4,5 baro siurblio
slėgis

Garų pliūpsnis iki 170 g

1,7 l vandens bakelis

Kompaktiškas dizainas

 

GC7015/20 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *

be jokio temperatūros nustatymo

Lyginkite greičiau ir paprasčiau naudodami „Philips“ lygintuvą su garų

generatoriumi. Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins

pažangi „OptimalTEMP“ technologija.

Jokių temperatūros nustatymų ir jokių drabužių sudeginimų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Greitas lyginimas naudojant galingą garų srautą

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Integruota lengvo valymo sistema pailgina prietaiso naudojimo laiką

„Philips“ sukurtas geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus padas

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Kompaktiška technologija

Lengvas ir kompaktiško dydžio, kad būtų paprasta laikyti

Didelis vandens bakelis ilgesniam nepertraukiamam naudojimui

Saugumą ir energijos taupymą užtikrina automatinis apsauginis išjungimas



Lygintuvas su garų generatoriumi GC7015/20

Ypatybės

2 l vandens bakelis

Bakelis yra ypač didelės 2 l talpos, todėl

galėsite nepertraukiamai naudoti iki 2 valandų

ir nereikės pripildyti bakelio. Be to, jis yra

permatomas, tad galėsite lengvai matyti bakelį

360° ir žinosite, kiek vandens liko, kad

galėtumėte nuolat veiksmingai generuoti

garus. Jei reikės papildyti, lygintuvas su garų

generatoriumi turi didelę pripildymo angą, per

kurią lengvai pripildysite vandens bakelį po

kranu arba iš ąsočio, arba butelio bet kuriuo

metu lygindami

Energijos taupymas

Naudodami ECO režimą galite lyginti

kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO

režimą naudojamas mažesnis garų kiekis,

tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti

visus drabužius.

Lengvas ir kompaktiško dydžio

Dėl revoliucinės „ProVelocity“ technologijos

galėjome sukurti kompaktiškesnį nei kada

anksčiau garų generatorių. Mažesnio dydžio

prietaisas puikiai tinka ant lyginimo lentos, jį

patogu ir lengva nešti. Be to, lygintuvas su

garų generatoriumi užims kur kas mažiau

vietos laikant.

„OptimalTEMP“ technologija

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją

nebereikia keisti temperatūros nustatymų,

laukti, kol temperatūra bus tinkama arba

rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir

nuolatinio garų srauto derino galite lyginti

džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Saugu ir patogu

Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo

audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite

būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu

dengtos lyginimo lentos paliktas karštas

lygintuvas nepadarys jokios žalos. Tai taip pat

padeda sumažinti riešo nuovargį lyginant, nes

jums nebereikia taip dažnai pakelti lygintuvo,

kad pastatytumėte jį ant jo pagrindo

Automatinis apsauginis išjungimas

Automatinio apsauginio išjungimo funkcija

automatiškai išjungia lygintuvą su garų

generatoriumi, jei jis nenaudojamas kelias

minutes. Tai padeda taupyti energiją ir

užtikrina saugumą, o jums nereikia nerimauti.

Išmanus kalkių valymas

Reguliarus kalkių šalinimas padeda apsaugoti

lygintuvą ir užtikrina garų funkcijos veikimą.

Išmanioji kalkių šalinimo sistema yra

integruota kalkių šalinimo ir valymo funkcija,

užtikrinant ilgą lygintuvo garų generatoriaus

veikimą. Lygintuvas indikatoriais ir garsu

primins jums, kada reikia atlikti valymo ir

kalkių šalinimo procedūrą. Padėkite lygintuvą

ant išmaniosios kalkių šalinimo sistemos indo

ir pradėkite procesą. Nešvaraus vandens ir

kalkių surinkimo procedūra trunka apie 2

minutes. Jai pasibaigus garų generatorius

pyptelės vieną kartą, taip pranešdamas, kad jį

vėl galima naudoti.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Technologija

Visiems lyginamiems audiniams

Apsauga nuo sudeginimo

Nereikia nustatyti temperatūros

„OptimalTEMP“ technologija

„ProVelocity“ garų generatorius

Išmanus valdymo procesorius

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: iki 110 g/min

Maitinimas: 2400 W

Slėgis: Maks. 4,5 baro siurblio slėgis

Parengta naudoti: 2 min.

Garų padidinimas: iki 160 g

Garai prireikus

Įvairūs garų lygiai

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net

tokiems gležniems kaip šilkas

Lygintuvo pado slydimas: 4 žvaigždutės

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių

kampu

Žarnelės ilgis: 1,6 m

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso

indikatorius

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Automatinis apsauginis išjungimas

Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:

4 žvaigždutės

Tinka vanduo iš čiaupo

Įkaitimo laikas: 2 min.

Ypač didelė pildymo anga

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Išmanus kalkių

valymas

Kalkių šalinimo priminimas: Reta, Garsas,

Taip, nereikia jokių kasečių, nėra papildomų

Pridėti priedai

Kalkių nuosėdų valymo indas

Laikymas

Laido laikymas: Fiksavimas su lipdukais

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 42,7 x 23,8 x

33,5 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 37,5 x 24,2 x

19,5 cm

Lygintuvo svoris: 1,2 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4,1 kg

* Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu EasySpeed
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