
 

 

„Philips“ 9000 series
Slėginis garų generatorius

Automatinė kalkių šalinimo funkcija

GC9040
Galingas lyginimas be rūpesčių

Unikali automatinė nuosėdų šalinimo funkcija
Ši galinga ir greita lyginimo sistema pašalina visus rūpesčius, nes turi unikalią automatinę 
nuosėdų šalinimo funkciją. Jums nebereikės šalinti nuosėdų, tai padaroma už jus. Puikus 
lyginimas be rūpesčių.

Greitas ir galingas lyginimas
• Garų slėgis siekiantis iki 5 barų greitam lyginimui
• Nepertraukiamas garas iki 120 g/min
• „SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Patogus lyginimas
• Ergonomiškas ir lengvas 1,2kg lygintuvas

Lengvas nustatymas ir laikymas
• Užrakinkite ir neškite lengvai viena ranka
• Laido sudėjimas vienu paprastu judesiu - paprasčiausiai paspauskite mygtuką

Nuosėdų šalinimas be rūpesčių
• Automatiškai pašalina kalkių sluoksnį iš sistemos

Saugus lyginimas
• Sistema automatiškai išsijungia, kai lygintuvas paliktas be priežiūros



 Ergonomiškas lygintuvas

Dėl ergonomiško lygintuvo dizaino, lyginant riešas 
yra mažiau įtempiamas. Viršuje esančios nuožulnios 
rankenos dėka išliksite įprastoje pozoje ir 
sumažinsite įtempimą. Lygintuvas taip pat apsaugo 
nuo pasikartojančių judesių, padedant lygintuvą ant 
kulno. Lygintuvas yra lengvas (1,2kg), todėl 
mėgausitės lengvu ir patogiu lyginimu.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ 
garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. 
Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Unikali automatinė nuosėdų šalinimo 
funkcija

Automatinė kalkių šalinimo funkcija automatiškai 
pašalina kalkes iš lygintuvo sistemos. 2 min. kalkių 
šalinimo ciklas įsijungia automatiškai, kai reikia 
išvalyti sistemą. Jums tereikia ištuštinti išimamą 
skalavimo bakelį. Jūsų sistema išliks nauja ir galinga 
tarsi ką tik įsigijus.

Automatinis laido susukimas

Paprastai susukite laidą automatinio įtraukimo dėka -
paprasčiausiai paspauskite mygtuką.

Automatinis apsauginis išjungimas

Jūsų saugumui, automatinis saugus išjungimas išjungia 
sistemą, kai ji palikta be priežiūros. Lyginimo sistema 
pradeda veikti paspaudus bet kurį mygtuką.
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Specifikacijos
Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas
• Lygintuvo padas: „SteamGlide“
• Nepertraukiama garų galia
• Nepertraukiama garų galia: 120 g/min
• Garų padidinimas: 170 g
• Vertikali garų srovė
• Garų slėgis: iki 5 barų
• Reguliuojami garų parametrai
• Garo antgalis
• Maitinimas: 1800 - 2200 W

Paprasta naudoti
• Vandens bakelio talpa: 1000 ml + skalavimo bakelis 

500 ml
• Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Išimamas 

vandens bakelis, Ypač didelė pildymo anga
• Papildykite bet kuriuo metu
• Įkaitimo laikas: 2 min.
• Paminkštinta rankena
• Automatinis apsauginis išjungimas
• Laikymas: Nešimo užraktas
• Laido laikymas: Automatinis laido susukimas
• Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
• Žarnelės ilgis: 1,9 m

Kalkių sluoksnio kontrolė
• Galima naudoti vandenį iš čiaupo
• Kalkių šalinimo sistemos priminimas

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220 - 240 V
• Gaminio matmenys: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm
• Lygintuvo svoris: 1,1 kg
• Lygintuvo svoris + pagrindas: 6,6 kg

Priedai
• Karščiui atsparus geležinis dangtelis
•
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