
Garų lygintuvas

 
Garai 40 g/min.; 160 g garų
pliūpsnis

Keramikinis lygintuvo padas

Automatinis apsauginis
išjungimas

2400 vatų

 
GC3570/32

Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
Su dideliu vandens bak. ir autom. apsauginiu išsijung.

„Philips SmoothCare“ asortimentui būdingi vieni didžiausių vandens bakelių, kuriuos gali turėti garų lygintuvai.

Lyginkite ilgiau be papildymo! Galingas garų srautas padės pašalinti giliausias raukšles. Paliktas be priežiūros

lygintuvas išsijungia automatiškai.

Patogus lyginimas

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

Itin didelį 400 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Saugus lyginimas

Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Lengvai pašalina raukšles

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Garų padidinimas iki 160 g

Keraminis „EasyFlow“ lygintuvo padas



Garų lygintuvas GC3570/32

Ypatybės

Dvigubai veiksming. kalkių šalin. sist.

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų

lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo

kalkių susidarymo – naudojamos kalkių

šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių

šalinimo funkcija.

Lašėjimo blokavimo sistema

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo

sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas

žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl

vandens lašėjimo susidarys dėmės.

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 160 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas

lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir

naudojant vertikalią garų srovę.

Didelis vandens bakelis

Patogus lyginimas ir retesnis pildymas. 400 ml

XL dydžio vandens bakelio nereikia dažnai

pildyti, todėl vieną kartą papildę lyginsite

ilgiau. Dideli mygtukai ir patogus garų

slankiklis yra lengvai pasiekiami, todėl

galėsite viską valdyti.

Keraminis „EasyFlow“ lygintuvo padas

Keraminis „EasyFlow“ lygintuvo padas

atsparus subraižymams, gerai lygina ir lengvai

valomas.

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: Keramikinis lygintuvo padas

Nepertraukiama garų galia: 40 g/min

Garų padidinimas: 160 g

Maitinimas: 2400 W

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 400 ml

Lašėjimo sustabdymas

Automatinis apsauginis išjungimas

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Dvigubo veikimo

kalkių šalinimo sistema

Techniniai duomenys

Įtampa: 220-240 V

Patogus lyginimas

Maitinimo laido ilgis: 2 m
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