
 

Lygintuvas su garų
generatoriumi

PerfectCare Elite

 
Maks. 7 barų slėgis

Garų pliūpsnis iki 480g

1,8 l vandens bakelis

Išimamas vandens bakelis

 

GC9640/60

Galingiausias garų srautas – greičiausias lyginimas*
su itin lengvu lygintuvu

„PerfectCare Elite“ yra geriausia ir efektyviausia „Philips“ lyginimo sistema. Su „OptimalTEMP“ technologija galite

lyginti viską nuo džinsų iki šilko nereguliuodami temperatūros. Užtikrinta visų lyginamų audinių apsauga nuo

pradeginimo.

Jokių temperatūros nustatymų ir jokių drabužių sudeginimų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Greitas lyginimas naudojant galingą garų srautą

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Paprasta ir veiksminga nukalkinimo sistema

Geriausiai slystantis ir įbrėžimams atspariausias „Philips“ lygintuvo padas

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Pats geriausias lyginimas

Lengvas ir patogus laikyti

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Saugus ir patikimas nešimo užraktas

Saugumą ir energijos taupymą užtikrina automatinis apsauginis išjungimas
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Ypatybės

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

Nuimamą vandens bakelį galima bet kada

lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per

didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti

indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l

talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2

valandų, nepapildydami vandens bakelio.

Energijos taupymas

Naudodami ECO režimą galite lyginti

kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO

režimą naudojamas mažesnis garų kiekis,

tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti

visus drabužius.

„OptimalTEMP“ technologija

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją

nebereikia keisti temperatūros nustatymų,

laukti, kol temperatūra bus tinkama arba

rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir

nuolatinio garų srauto derino galite lyginti

džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Saugus nešimo užraktas

Lygintuve su garų generatoriumi yra saugus

nešimo užraktas, kuris patikimai pritvirtina

lygintuvą prie pagrindo, kad nešant jis

nenuslystų ir niekas negalėtų prisiliesti prie

karšto jo pado. Taip užtikrinamas saugus

lygintuvo pernešimas iš vienos vietos į kitą.

Saugu ir patogu

Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo

audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite

būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu

dengtos lyginimo lentos paliktas karštas

lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas

lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės

dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.

Automatinis apsauginis išjungimas

Automatinio apsauginio išjungimo funkcija

automatiškai išjungia lygintuvą su garų

generatoriumi, jei jis nenaudojamas kelias

minutes. Tai padeda taupyti energiją ir

užtikrina saugumą, o jums nereikia nerimauti.

Išbandyta ir patvirtinta

Šio lygintuvo nepriekaištingas lyginimo

savybes išbandė ir patvirtino nepriklausomi

audinių ekspertų institutai, tokie kaip DWI,

IWTO, „Woolmark“. „Woolmark Apparel Care“

programa padeda vartotojams atpažinti

kokybiškus skalbimo gaminius, kurių

naudojimas su vilnoniais gaminiais yra

patvirtintas „The Woolmark Company“. Iki šiol

„Philips“ su „OptimalTEMP“ technologija buvo

vienintelis prekių ženklas, kuriam „Woolmark“

suteikė „Gold“ standartą. Galite būti tikri, jog

„Woolmark“ patvirtinti vilnos ir vilnonių

drabužių priežiūros produktai idealiai tinka

visiems vilnos gaminiams.

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

„T-ionic Glide“ yra „Philips“ geriausios kokybės

lygintuvo padas, užtikrinantis geriausią

slydimą, kad lyginimas būtų dar

lengvesnis ir greitesnis. Jis turi nerūdijančio

plieno pagrindą, kuris yra tvirtesnis ir

ilgaamžiškesnis nei aliuminis pagrindas, bei

titano oksido sluoksnį, kad mažiau braižytųsi.

Be to, dėl kruopščiai sukonstruotos formos ir

ventiliacijos angų dar geriau pasiskirsto garai ir

greičiau išsilygina raukšlės.

„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

Cikloninė garų kamera

Visiems lyginamiems audiniams

Nesudeginsite

Nereikia nustatyti temperatūros

„OptimalTEMP“ technologija

Išmanus valdymo procesorius

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 140 g/min

Maitinimas: Maks. 2400 W

Slėgis: Maks. 7 barai

Parengta naudoti: 2 min.

Garų padidinimas: Iki 480 g

Garai prireikus

Įvairūs garų lygiai

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Išimamas vandens bakelis

Ypač didelė pildymo anga

Įkaitimo laikas: 2 min.

Žarnelės ilgis: 1,7 m

Žemo vandens lygio įspėjimas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Tikslus garo antgalis

Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso

indikatorius

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net

tokiems gležniems kaip šilkas

Automatinis apsauginis išjungimas

Lygintuvo pado slydimas: 5 žvaigždutės

Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“

Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:

5 žvaigždutės

Tinka vanduo iš čiaupo

Vandens bakelio talpa: 1800 ml

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Easy De-Calc

Plus

Kalkių šalinimo priminimas: Reta, Taip

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Laido laikymas: Laido laikymo skyrelis,

Fiksavimas su lipdukais

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 31 x 35 x

51 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Lygintuvo svoris: 0,8 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 5,1 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymo režimas

Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

* Lygintuvo svoris ir garų srautas (IEC60311 standartas),

palyginti su 10 geriausiai parduodamų garų

generatorių; tyrimas atliktas 2014 m. gruodį
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