
 

Lygintuvas su garų
generatoriumi

FastCare

 
Didžiausias 5,5 baro siurblio
slėgis

250 g garų pliūpsnis

Nešimo užraktas

2,2 l nuimamas vandens bakelis

 

GC7715/80

Greitas ir patogus lyginimas
Su nuimamu vandens bakeliu

Lyginimo trukmę gerokai sutrumpinti padeda didelis nuimamas vandens bakelis,

kurį lengva pripildyti ir kuris užtikrina didelį garų srautą. Dėl „SteamGlide Ceramic“

pado plokštės lyginti bus labai patogu.

Didžiausias patogumas

2,2 l XL nuimamas vandens bakelis idealiai tiks šeimoms

Nešimo užraktas patogiam ir saugiam nešimui

Į bakelį bet kada galite įpilti vandens iš čiaupo

Tylusis garų režimas, kad tyliai lygintumėte žiūrėdami televizorių

Išmanus kalkių šalinimo garsinis ir šviečiantis priminimas

Išjungiamas automatiškai – jausitės ramiai ir bus taupoma energija

Greitas lyginimas

Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Su „SteamGlide Ceramic“ lygintuvo padu lyginsite sklandžiai ir lengvai

Nepertraukiamas garas

Garų pliūpsnis iki 250 g



Lygintuvas su garų generatoriumi GC7715/80

Ypatybės

2,2 l nuimamas vandens bakelis

Lyginimo trukmę gerokai sutrumpinti padeda

didelis nuimamas vandens bakelis, kurį lengva

pripildyti ir kuris užtikrina didelį garų srautą.

Dėl „SteamGlide Ceramic“ pado plokštės

lyginti bus labai patogu

Saugus nešimo užraktas

Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų

nešimo užraktą. Galite padėti lygintuvą ant

pagrindo taip jį padarydami saugesniu bei

sumažindami galimybę pašaliniams prisiliesti

prie karšto pado. Garų generatorių taip pat yra

lengva nešti.

Į bakelį bet kada galite įpilti vandens iš

čiaupo

Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra

pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei

lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko

nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite

lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.

Tylus lyginimas

Lygindami žiūrite televizorių arba klausotės

muzikos? Šis garų generatorius veikia tyliai,

todėl lyginti bus vienas malonumas.

Išmanus kalkių valymas

Išmani kalkių šalinimo sistema – tai integruota

nuosėdų šalinimo ir valymo funkcija, kuri

apsaugo jūsų prietaisą. Siekiant užtikrinti

optimalų garų tiekimą, ilgą prietaiso

eksploatavimą ir išvengti baltų nuosėdų,

lygintuvas su garų generatoriumi primins jums,

kada reikia atlikti kalkių šalinimo procedūrą.

Kad būtų dar patogiau, visuomet būtina

naudoti kartu su prietaisu gautą išmaniosios

kalkių šalinimo sistemos indą.

Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite.

Nepertraukiamai generuojamas galingas garas

giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite

geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas

pagal poreikį.

Galima pradėti po 2 minučių

Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima

papildyti net lyginant.

„SteamGlide Ceramic“ lygintuvo padas

„SteamGlide Ceramic“ padas užtikrina sklandų

slydimą, nesibraižo, todėl lyginsite lengvai.

Nepertraukiamas garas

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite.

Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje

naudojama technologija generuoja itin galingą

garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Garų pliūpsnis iki 250 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.



Lygintuvas su garų generatoriumi GC7715/80

Specifikacijos

Paprasta naudoti

Įkaitimo laikas: 2 min.

Maitinimo laido ilgis: 1,6 m

Automatinis apsauginis išjungimas

Vandens bakelio talpa: 2200 ml

Išimamas vandens bakelis

Parengta naudoti: Garso indikatorius

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Lygintuvo padas: „SteamGlide Ceramic“

Tinka vanduo iš čiaupo

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: 120 g/min

Maitinimas: 2400 W

Slėgis: 5,5

Garų padidinimas: 250 g

Garai prireikus

Įtampa: 220-240 V

Ekologija

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Technologija

„ProVelocity“ garų generatorius
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