
Slėginis garų
generatorius

8400 series

 

1,6 l

AUTO CORD

 
GC8460

Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Jokių kompromisų.

Galinga, bet neįtikėtinai patogi lyginimo sistema sukuria nuolatinę didelio slėgio garų srovę. Yra talpus

nuimamas vandens indas, į kurį visuomet ir bet kur galite įpilti vandens, todėl galėsite lyginti lengvai ir greitai.

Greitas ir galingas lyginimas

Iki 5 barų slėgis

Pastovių garų tiekimas iki 110 g/min.

Garų padidinimas iki 170 g

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Patogus lyginimas

Nuimamas vandens bakelis

Nuimamas 1,6 l vandens bakelis

Karščiui atsparus kilimėlis: ant jo galite saugiai statyti karštą lygintuvą

Lengvas nustatymas ir laikymas

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės

Laido sudėjimas vienu paprastu judesiu - paprasčiausiai paspauskite mygtuką



Slėginis garų generatorius GC8460/02

Ypatybės Specifikacijos

Iki 5 barų 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.

Nuimamas 1,6 l vandens bakelis

Didelė vandens bakelio talpa leis ilgai lyginti

su garais nepapildant. Bakelyje telpa daug

vandens, todėl galite nepertraukiamai lyginti

iki 3 valandų. Kadangi bakelis nuimamas,

galite lengvai papildyti jį bet kuriuo metu. Jis

užtikrins nesibaigiantį, galingą garų tiekimą.

Kilimėlis lygintuvui

Kad būtų patogiau lyginti, lygintuvą galite

statyti bet kur ant karščiui atsparaus kilimėlio.

Jeigu nedėsite lygintuvo ant jo kulno, kai

nelyginate, sumažinsite apkrovą riešui.

Kilimėlis yra labai atsparus karščiui, net kai

ant jo dedama iki 250°C įkaitusi pado plokštė.

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.

Automatinis laido susukimas

Paprastai susukite laidą automatinio įtraukimo

dėka -paprasčiausiai paspauskite mygtuką.

Garų padidinimas iki 170 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

Priedai

Pridedama pakuotėje: Karščiui atsparus

kilimėlis lygintuvui

Patogus lyginimas

Nukalkinimo kontrolė: Lengva nuplauti

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Ergonomiškas lygintuvo dizainas:

Ergonomiškas lygintuvo dizainas patogiam

lyginimui

Žarnelės ilgis: 1,9 m

Saugu naudoti: Nuo perkaitymo apsaugantis

išsijungimas

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 110 g/min.

Aukšto slėgio garai: iki 5 barų

Lygintuvo padas: Optimalus angų išdėstymas

Garų padidinimas: Iki 170 g/min.

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: Automatinis laido

susukimas, Nešimo užraktas, Lengvas laido ir

žarnelės sudėjimas

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Griovelis

sagoms, Garo antgalis

Vandens bakelis: Išimamas

Lengvas slydimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“ lygintuvo

padas

Techniniai duomenys

Virintuvo galia: 1200 W

Lygintuvo galia: 800 W

Dažnis: 50-60 Hz

Įjungimo laikas: 2 min.

Įtampa: 220–240 V
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