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150 g garų padidinimas

 

GC7430/02

Greitas ir galingas lyginimas
Lygintuvas su 2 min. greito įjungimo funkcija ir papildymu bet

kuriuo metu

Sukurtas pagreitinti lyginimą nuo pradžios iki pabaigos, 7400 serijos lygintuvas

paruošiamas naudoti per 2 minutes. Dėl GC7430/02 suslėgtų garų galios

lyginimas pagreitėja, o garai giliau įsiskverbia į audinį, be to, į didelę vandens

įpylimo angą galėsite greitai ir lengvai įpilti vandens bet kuriuo metu

Greitas ir galingas lyginimas

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Iki 4,5 barų siekiantis garų slėgis, kai norima išlyginti greitai

150 g/min. garų padidinimas – lengvai pašalinamos sunkiai išlyginamos raukšlės

Patogus lyginimas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Lyginimas lengvo dizaino lygintuvu be jokių pastangų

Paprasta naudoti

Greitai įjunkite: įjungiama greičiau nei per 2 minutes

Pripildykite vandens bakelį bet kuriuo metu, net tada, kai lyginate

Nuolat naudojamos nukalkinimo tabletės neleidžia susidaryti apnašoms

Sutaupykite iki 20% energijos ir 40% vandens suvartojimo



Slėginis garų generatorius GC7430/02

Ypatybės Specifikacijos

Nepertraukiamas garas iki 120 g/m

Šio „Philips“ lygintuvo nepertraukiamo garo

galia iki 120 g/min dėka mažesnių garų

dalelių, kurios kiekvieną kartą yra įsiurbiamos į

garų virintuvą. Lengvas ir greitas raukšlių

išlyginimas.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas

nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Eko nustatymas

Sutaupykite iki 20% energijos ir 40% vandens

suvartojimo, pasirinkdami „Philips“ lygintuvo

eko nustatymą, kuris siūlo efektyviausią

energijos taupymo būdą, norint pasiekti puikių

rezultatų lyginant.

 

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Garų išeiga

Nepertraukiama garų galia: 120 g/min

Garų padidinimas: 150 g

Vertikali garų srovė

Garų slėgis: Iki 4,5 barų

Reguliuojami garų parametrai

Garo antgalis

Maitinimas: 2400 W

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 1000 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Ypač

didelė pildymo anga

Papildykite bet kuriuo metu

Įkaitimo laikas: 2 min.

Žarnos laikymas: Laido pritvirtinimas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių

kampu

Žarnelės ilgis: 1,7 m

Pastovumas

Energijos taupymas: 20% energijos

sumažėjimas

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Nukalkinimo

tabletės + skalavimas

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V

Gaminio matmenys: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Lygintuvo svoris: 1,2 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4,5 kg
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