
 

Garų lygintuvas

PowerLife

 
Garai 40 g/min.; 130 g garų
pliūpsnis

„SteamGlide“ lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių
šalinimas

2400 vatų

 

GC2960/50

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną

dieną

Su „SteamGlide“ padu

Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris

niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir

tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atitinka savo

vertę!

Lengvai pašalina raukšles

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Vertikali garų srovė skirta lyginti raukšles ant kabančių audinių

Galingas

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

Lengvai slysta audinio paviršiumi

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo

Kapsulė suardo nuosėdas, kad galėtumėte jas lengvai nuskalauti

Saugus lyginimas

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia



Garų lygintuvas GC2960/50

Ypatybės

2400 W

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų

srovė.

Iki 40 g/min garų

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas

iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir

efektyviai išlygina raukšles.

Garų padidinimas iki 130 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

„SteamGlide“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės

„Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas

nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Kalkių šalinimo slankiklis

Į šį lygintuvą su garais galima pilti vandenį iš

čiaupo, nes naudojantis kalkių šalinimo

slankikliu lygintuve susikaupusios kalkės

lengvai pašalinamos. Jei naudojate vandenį iš

čiaupo ir norite, kad „Philips“ lygintuvas su

garais išliktų efektyvus, kalkių valymo

procedūrą atlikite kartą per mėnesį.

Nuosėdas šalinanti kapsulė

Po tam tikro laiko lygintuve susidaro kalkių

sluoksnis. Tabletė suskaido kalkes į gabalėlius,

todėl lengvai galite nukalkinti savo lygintuvą.

Tokį valymą būtina atlikti kartą per mėnesį.

Automatinis apsauginis išjungimas

Įrenginys išsijungia automatiškai, kai

paliekamas be priežiūros. Jeigu jis paliekamas

ant galinės atramos, išsijungia po 8 minučių.

Kai paliekamas ant lyginimo pado arba šono,

išsijungia jau po 30 sekundžių.
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Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Vertikalus lyginimas garais

Reguliuojami garų parametrai

Purškimas

Patogus lyginimas

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 300 ml

Lašėjimo sustabdymas

Automatinis apsauginis išjungimas

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių

kampu

Ypatingas stabilumas: Guminis buferis

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m už Europos ribų,

1,9 m Europoje

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Techniniai duomenys

Galia visame pasaulyje: 2400 W

Įtampa: 220–240 V

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 29,5 x 11,6 x 19,5

Gaminio svoris: 1,2 kg

Pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 40 g/min.

Garų padidinimas: Iki 130 g/min.
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