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Galinga garų srovė – greitesnis lyginimas
Tyli technologija ir 1,8 l nuimamas vandens indas

„Philips“ sukurta „PerfectCare Performer“ lyginimo sistema – lyginkite lengvai,

greitai nebijodami sudeginti drabužių. Galingas garų srautas giliai įsiskverbia į

audinį, kad lengvai pašalintumėte net sunkiai išlyginamas raukšles.

Lyginimas be rūpesčių – jokio temperatūros nustatymo

Mėgaukitės galingu lyginimu su minimaliu garsu

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Greitas ir galingas lyginimas

Paminkštinta rankena: itin patogi rankena

„CompatProVelocity“ garų generatorius: visą laiką pastovus garų srautas

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.

Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens

Išmani kalkių šalinimo sistema su garsiniu ir šviečiančiu kalkių valymo priminimu

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Energijos taupymas naudojant ECO režimą

Lengvesnė lyginimo sistema iš „Philips“

Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
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Ypatybės

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

Vandens bakelį galima nuimti ir lengvai

papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Dėl

didelės pildymo angos papildymas vyksta

greitai. Naudojant 1,8 l talpos vandens bakelį

lyginkite be pertraukos ir bakelio papildymų

net iki 2 val.

„ProVelocity“ garų generatorius

Aukšto slėgio siurblys pumpuoja vandenį iš

bakelio į lygintuvą. Garų kameroje labai dideliu

greičiu juda didelis kiekis vandens. Dėl to iš

lygintuvo pado visą laiką eina pastovus garų

srautas ir vanduo nesikondensuoja;

Nepertraukiamas garas

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite.

Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje

naudojama technologija generuoja itin galingą

garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Energijos taupymas

Naudodami sumažinto garų kiekio ECO

režimą, sutaupysite energijos, tačiau lyginimo

rezultatas vis tiek bus puikus.

Lengvesnė lyginimo sistema

Dėl naudojamos „ProVelocity“ technologijos

lyginimo sistema tapo dar kompaktiškesnė.

Kompaktiškas lygintuvas su garų

generatoriumi laisvai telpa ant lyginimo lentos,

todėl dabar lyginti dar patogiau. Be to lyginimo

sistema užima mažiau laikymo vietos.

„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 2)

kompaktišku „ProVelocity“ garų generatoriumi,

kuris tiekia daugiau garų, kad lyginimas būtų

greitesnis. Dėl kompaktiškos konstrukcijos garų

generatorių paprasta laikyti“

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.

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.

Išmani kalkių šalinimo sistema

Išmani kalkių šalinimo sistema – tai integruota

nuosėdų šalinimo ir valymo funkcija, kuri

apsaugo jūsų lygintuvą su garų generatoriumi.

Po maždaug 10 val. lyginimo, lyginimo

sistemos garsinis ir šviečiantis signalas

primins atlikti kalkių šalinimo procedūrą.

Naudodami kalkių nuosėdų valymo indą

patogiai atlikite kalkių šalinimo procedūrą.

Nelaikykite lygintuvo rankose ir nevarginkite

nugaros, o tiesiog padėkite jį ant indo.

Pasibaigus valymo procesui nešvarus vanduo

surenkamas inde, o jūsų lyginimo sistema

paruošta naudoti.

Garai įkaista per 2 minutes

Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima

papildyti net lyginant.

Itin patogi rankena

Minkšta medžiaga dengtą lygintuvo rankeną

malonu liesti. Dėl specialaus rašto rankena

suimama tvirtai, taip užtikrinant patogų

lyginimą

Maks. 6,5 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.

Tylus siurblys

Tyliai veikianti lyginimo sistema netrukdo

lyginant bendrauti su šeima ar žiūrėti

televizorių. Tyliai veikianti technologija

generuoja galingą garų srautą. Galingą garų

srautą generuojantis generatorius sumontuotas

ant garsą absorbuojančios platformos, kuri

sumažina siurblio vibracijos triukšmą.

„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

Nesudeginsite

„OptimalTEMP“ technologija

„ProVelocity“ garų generatorius

Išmanus valdymo procesorius

Tylus siurblys

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 120 g/min

Maitinimas: 2600 W

Slėgis: Maks. 6,5 baro slėgis

Parengta naudoti: 2 min.

Garų padidinimas: Iki 390 g

Garai prireikus

Įvairūs garų lygiai

Vertikali garų srovė

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net

tokiems gležniems kaip šilkas

Lygintuvo pado slydimas: 5 žvaigždutės

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Išimamas vandens bakelis

Žarnelės ilgis: 1,6 m

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Tikslus garo antgalis

Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso

indikatorius

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Automatinis apsauginis išjungimas

Paminkštinta rankena

Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:

4 žvaigždutės

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Išmanus kalkių

valymas

Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa, Garsas,

Taip

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Laido laikymas: Fiksavimas su lipdukais, Taip

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Dydis ir svoris

Gaminio matmenys (P x A x I): 22 x 24 x 37 cm

Lygintuvo svoris: 1,22 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 3,2 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymo režimas

Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius
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