
Lyginimo sistema

PerfectCare Expert
Plus

 
Maks. 7 barų slėgis

Garų pliūpsnis iki 420g

1,8 l nuimamas vandens bakelis

Itin lengvas lygintuvas

 

GC8930/10

Nepaprastai lengvas ir galingas
greičiui ir komfortui

„PerfectCare Expert Plus“ skirtas komfortui ir patogumui. Jis itin lengvas ir

paprastai valdomas, tačiau iš jo sklinda galingi garai, kad greičiau išlygintumėte.

Su technologija „OptimalTEMP“ būsite tikri, kad nesudeginsite jokių lyginamų

drabužių.

Jokių temperatūros nustatymų ir jokių drabužių sudeginimų

„OptimalTEMP“ technologija, nereikia nustatyti temperatūros

Užtikriname, kad nesudeginsite

Greitas lyginimas naudojant galingą garų srautą

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Paprasta ir veiksminga kalkių šalinimo sistema, kad veiktų ilgai

„SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas – geriausias slydimas ir patvarumas

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Dar patogiau

Itin lengvas ir patogus laikyti lygintuvas

Didelis, 1,8 l, nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui

Automatinio išsijungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai jį paliekate be priežiūros
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Ypatybės

Nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso –

nereguliuodami temperatūros. Dėl

„OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko

arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti

skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės

lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet

kokį audinį.

Užtikriname, kad nesudeginsite

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname,

kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio

lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu

pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos.

Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

Itin galingi garai

Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai

išlygina net storiausius audinius. Stebėkite,

kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta

panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo

reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant

vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir

užuolaidas.

Itin lengvas lygintuvas

Lygintuvas nepaprastai lengvas ir patogus

laikyti, lengvai slysta bei mažiau įtempia riešą.

Jis sveria minimaliai, todėl lengvai ir

veiksmingai vertikaliai garais išlyginsite

užuolaidas ir pakabintus drabužius.

„SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas

Mūsų geresnis „SteamGlide Advanced“

lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu

audiniu. Jo nerūdijančiojo plieno pagrindas du

kartus kietesnis nei aliuminis, o mūsų

patentuota 6 sluoksnių danga su pažangiu

titano sluoksniu be pastangų slysta bet kokiu

audiniu, kad greičiausiai išlygintumėte.

„Easy De-Calc“

Reguliariai pašalinant kalkes apsaugomas

lygintuvas, pailginamas jo veikimo laikas ir

užtikrinamas geriausias garų poveikis. Mūsų

išskirtinėje „Easy De-Calc“ sistemoje nuolatos

kaupiamos kalkių nuosėdos, indikatoriaus

lemputė praneša, kai reikia ištuštinti. Tiesiog

ištraukite kištuką ir leiskite vandeniui bei kalkių

dalelėms išbėgti.

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

Su permatomu 1,8 l bakeliu lygintuvą

nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai

vandens bakelis ištuštės, apie tai primins

indikatoriaus lemputė, tad galėsite bet kuriuo

metu jį lengvai pripildyti po čiaupu atidarę

dideles pripildymo dureles.

Saugus nešimo užraktas

Saugiai prikabinkite lygintuvą prie pagrindo ir

lengvai neškite namuose, taip sumažindami

riziką, kad netyčia palieskite karštą lygintuvo

padą.

saugus ir paprastas automatinis išsijungimas

Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai

išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama

kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir

jums nereikia nerimauti.
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Specifikacijos

Technologija

Cikloninė garų kamera

Visiems lyginamiems audiniams

Nesudeginsite

Nereikia nustatyti temperatūros

„OptimalTEMP“ technologija

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 120 g/min

Maitinimas: Maks. 2100 W

Slėgis: Maks. 7 barai

Parengta naudoti: 2 min.

Garų padidinimas: Iki 420 g

Garai prireikus

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net

tokiems gležniems kaip šilkas

Lygintuvo pado slydimas: 5 žvaigždutės

Lygintuvo padas: „SteamGlide Advanced“

Vandens bakelio talpa: 1800 ml

Išimamas vandens bakelis

Žarnelės ilgis: 1,7 m

Žemo vandens lygio įspėjimas

Maitinimo laido ilgis: 1,65 m

Tikslus garo antgalis

Parengta naudoti: Šviesos indikatorius

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Automatinis apsauginis išjungimas

Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:

5 žvaigždutės

Tinka vanduo iš čiaupo

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Lengvas kalkių

šalinimas

Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 31 x 31 x 47 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 23,9 x 26,9 x

42,6 cm

Svoris su pakuote: 5,5 kg

Lygintuvo svoris: 0,8 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymo režimas

Energijos taupymas*: 45 %

Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

* Su ECO mode sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus

su IEC 60311 standartu paremtu numatytuoju režimu
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