
 

Lygintuvas su garų
generatoriumi

PerfectCare Aqua
Silence

 
Iki 6,2 barų slėgis

330 g garų pliūpsnis

Nešimo užraktas

2,5 l fiksuotas vandens bakelis

 

GC8650/80
Itin greitas ir tylus lyginimas
be jokio temperatūros reguliavimo

Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet

kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite

greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius.

Lyginti išties paprasta.

Lyginimas be rūpesčių – jokio temperatūros nustatymo

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Greitas ir galingas lyginimas

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens

Išjungiamas automatiškai – jausitės ramiai ir bus taupoma energija

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Iki 6,2 barų slėgis

Didelis 2,5 l permatomas vandens bakelis

Mūsų geriausiai slystantis lygintuvo padas

Energijos taupymas naudojant ECO režimą

Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės
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Ypatybės

Tylioji garų technologija

Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su

šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų

netrikdys garų generatoriaus keliamas

triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet

galinga garų srauto technologija. Garų

generatoriuje yra sumontuoti garų garsą

slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir

naudojama garsą sugerianti platforma, kuri

slopina siurblio keliamą triukšmą.

„OptimalTEMP“ technologija

Dabar galite lyginti džinsus ir šilką

nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad

nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio.

Pažangiausia technologija su 1) moderniu

išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai

kontroliuoja pado temperatūrą. Jums

nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač

galinga cikloninė garų kamera perduoda

nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra

paprasta ir greita.

„Easy De-Calc“

Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta

„Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti

dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir

pailginti garus generuojančio lygintuvo

naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir

signalu primins, kada reikia atlikti valymą.

Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“

rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir

nuosėdomis į puodelį.

Energijos taupymas

Naudodami sumažinto garų kiekio ECO

režimą, sutaupysite energijos, tačiau lyginimo

rezultatas vis tiek bus puikus.

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.

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.

Saugu ir patogu

Novatoriška „Philips OptimalTEMP“

technologija apsaugo visus lyginamus

audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia

grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog

palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant

drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos,

nenaudodami papildomų priedų lygintuvui

padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai,

nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir

mažesnė apkrova jūsų riešui.

Automatinis išjungimas

Automatinio išjungimo funkcija automatiškai

išjungia prietaisą, jei jis nenaudojamas kelias

minutes, be to, šitaip taupoma energija.

„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.



Lygintuvas su garų generatoriumi GC8650/80

Specifikacijos

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistemos priminimas

Kalkių šalinimo sistema: Lengvas kalkių

šalinimas

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Paprasta naudoti

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių

kampu

Laido laikymas: Laido laikiklis

Įkaitimo laikas: 2 min.

Žarnelės ilgis: 1,7 m

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Žemo vandens lygio įspėjamasis signalas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Papildykite bet kuriuo metu

Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius

gležnus audinius kaip šilkas

Automatinis apsauginis išjungimas

Laikymas: Nešimo užraktas

Vandens bakelio talpa: 2500 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Ypač

didelė pildymo anga

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

„OptimalTEMP“ technologija

Maitinimas: 2400 W

Saugu ir patogu

Tylioji garų technologija

Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“

Garų padidinimas: 330 g

Garo antgalis

Vertikalus lyginimas garais

Slėgis: Iki 6,2 barų slėgis

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V

Gaminio matmenys: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Lygintuvo svoris: 1,1 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4,5 kg

* Neriboto garų slėgio generatorių kategorija
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