
Drabužių priežiūros
sistema „Wardrobecare“

GC9920

Drabužius padaro kaip naujus
Integruotas lygintuvas, garintuvas ir gaiviklis

„Philips“ drabužių priežiūros sprendimas – tai unikalus lygintuvo, garintuvo ir gaiviklio bei naujoviškos lyginimo

lentos derinys. Jis padeda išlaikyti gražią jūsų ir jūsų šeimos drabužių formą, taip pat taupo laiką ir pinigus!

Maksimalus lyginimas

Didelio slėgio garo lygintuvas

Didelė įkaitinama lenta su „NeverBurn“ danga

Pūtimo nustatymas apsaugo nuo spaudimo žymių

Siurbimas išlaiko medžiagą vietoje, todėl neatsiranda apgaulingų raukšlių

Marškiniai be raukšlių - greitai ir lengvai

Unikali lenta, kurios vienas galas, skirtas būtent marškiniams lyginti

Išsaugo pažeidžiamus audinius nepriekaištingos būklės

Didelio slėgio garintuvas ir vertikali lenta

Atgaivina švarkus ir megztinius; rečiau reikia chemiškai valyti

Automatinio gaivinimo režimas sukuria švelnų vėjelį, vėdinantį jūsų drabužius

Nuosėdų šalinimas be rūpesčių

Automatiškai pašalina kalkių sluoksnį iš sistemos



Drabužių priežiūros sistema „Wardrobecare“ GC9920/05

Ypatybės Specifikacijos

Didelio slėgio garo lygintuvas

Didelio slėgio garo lygintuvas užtikrina, kad

garas prasiskverbtų giliai į audinį, greičiau ir

geriausiai pašalindamas raukšles.

Didelė įkaitinama lenta su „NeverBurn“

danga

Didelė įkaitinama lenta padeda lengviau ir

patogiau lyginti. Lentos danga „NeverBurn“ yra

atspari karščiui, tad galite padėti karštą

lygintuvą tiesiog ant jos, nebijodami, kad ji

sudegs ar susiraukšlės. Taip pat išvengsite

nepatogumo ir papildomos įtampos jūsų riešui,

nes nereiks nuolat statyti lygintuvo ant jo

atramos.

Marškinių formos lenta

Vienas lentos galas yra specialiai skirtas

lengvam ir paprastam marškinių lyginimui.

Aukšto slėgio garintuvas

Didelio slėgio garintuvas ir vertikali lenta

reiškia, kad iš švelnių audinių galite

nerizikuodami pašalinti raukšles.

Gaiviklis

Karštas iš lentos sklindantis oras atgaivina jūsų

drabužius ir sumažina sausojo valymo poreikį.

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.

Patogus lyginimas

Papildomas komfortas: Lengvesnis aukščio

reguliavimas, Lyginimas stovint arba sėdint

Nukalkinimo kontrolė: Unikali automatinė

nuosėdų šalinimo funkcija

Saugu naudoti: Automatinė apsauginė

išjungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai

pamirštate tai padaryti

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Vandens bakelio talpa: 2500 ml

Pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas

Aukšto slėgio garai: Iki 4,5 barų

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Smailus

galiukas

Paprasta naudoti

Valdymas: Pūtimo nustatymas,

Kondensacijos valdymas, Indikatorius

skalavimo bakeliui išpilti, Siurbimo

nustatymas, Tinkamos

temperatūros lemputė, Tuščio vandens bakelio

lemputė

Lengva nustatyti ir laikyti: Automatinis laido

susukimas, Paprasto laikymo dėtuvės,

Rankena ir ratukai

Ergonomika: Lengvas lygintuvas ir garintuvas

Pasiekiantis sudėtingas vietas: Garo antgalis

Saugu naudoti: Apsauginis išjungimas

Vandens bakelis: Krištolo skaidrumo,

Išimamas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Techniniai duomenys

Dažnis: 50-60

Maitinimas: 2400

Įtampa: 220–240

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 20
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