
 

Lyginimo sistema

PerfectCare Elite

 
Maks. 7,2 barų slėgis

Garų pliūpsnis iki 490g

1,8 l vandens bakelis

Išimamas vandens bakelis

 

GC9642/60

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

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

Itin galingas garų srautas

Pritaikius šias pažangias technologijas

lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas

nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai

išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina

storesnius audinius. Be to, prireikus galima

pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai

ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą

garais arba bandant išlyginti sunkiai

įveikiamas raukšles.

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 lyginimo sistemą, jei ji

nenaudojama nenaudojamas kelias minutes.

Tai padeda taupyti energiją ir užtikrina

saugumą, o jums nereikia nerimauti.

Rekomenduojamas CHOICE

CHOICE yra kliento patarėjas, kuris teikia

informaciją ir patarimus, nepriklausomai nuo

komercinių tikslų.CHOICE bando gaminius

klientams, o ne prekių ženklams ir siūlo

objektyvius patarimus, apžvalgas ir

rekomendacijas Australijos klientams. CHOICE

bandymų programa anonimiškai perka

gaminius iš mažmeninių parduotuvių ir griežtai

juos išbando savo laboratorijoje, kad klientams

užtikrintų geriausią kokybę.

„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

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

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 145 g/min

Maitinimas: Maks. 2400 W

Slėgis: Maks. 7,2 barai

Parengta naudoti: 2 min.

Garų padidinimas: Iki 490 g

Garai prireikus

Įvairūs garų lygiai

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220–240 V

Ekologija

Energijos taupymo režimas

Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Easy De-Calc

Plus

Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa, Taip

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

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Laido laikymas: Laido laikymo skyrelis,

Fiksavimas su lipdukais

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Technologija

Cikloninė garų kamera

Visiems lyginamiems audiniams

Nesudeginsite

Nereikia nustatyti temperatūros

„OptimalTEMP“ technologija

Išmanus valdymo procesorius

* Lygintuvo svoris ir garų srautas (IEC60311 standartas),

palyginti su 10 geriausiai parduodamų garų

generatorių; tyrimas atliktas 2014 m. gruodį
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