
 

 

Philips
garo lygintuvas

GC4630i
Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
Galingas lyginimas su jonizuotų garų sistema
Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų 
lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus 
audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!

Lengvas raukšlių šalinimas nuo medvilnės ir lino
• 50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiai išlyginamas raukšles
• Garų padidinimas iki 150 g/min. padeda pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles

Įveikia sunkiai pasiekiamas vietas
• Garo antgalis leidžia lyginti sunkiai pasiekiamose vietose

Patogus lyginimas
• Paminkštinta rankena – kad būtų patogu ilgiau lyginant

Saugus lyginimas
• El. apsaug. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti



 Jonizuoti garai

Jonizacija sukuria mažesnes garų daleles, kurios 
įsiskverbia giliai į audinį. Tai leidžia lengviau išlyginti 
net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Garo antgalis

Unikalus garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą 
pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis 
antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai 
pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.

Automatinis apsauginis išjungimas

El. apsaug. išjung. funkcija išjungia lygintuvą, kai 
pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.
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Lengvas slydimas
• Slydimo garais padas

Saugus lyginimas
• Viršija tarptautinius atsparumo kritimo standartus
• Automatinė apsauginė išjungimo funkcija išjungia 

lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti

Priedai
• Laido laikikliai, skirti paprastai laikyti laidą

Visiškai valdomas
• Įspėjamoji lemputė: Dega, kai lygintuvas įjungtas
• Tinkamos temperatūros lemputė: Parodo, kad 

pasiekta nustatyta temperatūra
• Reguliuojami garų parametrai leidžia prisitaikyti 

prie bet kokio audinio

Lengvai pašalina raukšles
• Nepertraukiamas galingas garas geriau šalina 

raukšles: 40 g/min.
• Garo srovė šalina sunkiai išlyginamas raukšles: 

150 g/min.
• Jonizuoti garai: Mažesnės garų dalelės giliau 
įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

• Purškimas smulkia dulksna: Purškimas smulkia 
dulksna tolygiai sudrėkina audinį

• Garo antgalis: Sunkiai pasiekiamoms vietoms
• Vertikali garų srovė: Kabantiems audiniams

Patogus lyginimas
• 360 laipsnių sukimosi kampas: Suteikia judėjimo 

laisvę lyginimo metu
• Lašėjimo stabdymas: Lyginimo metu ant jūsų 

drabužių nelaša vanduo
• Ergonomiška paminkštinta rankena – kad būtų 

patogu ilgiau lyginant
• Lygintuvui galima naudoti vandenį iš čiaupo
• Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti: 3 m

Ilgesnis veikimo laikas
• Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema: 

Apsaugo nuo kalkių dalelių ir jas išplauna

Greitas ir galingas lyginimas
• Greitai įkaista ir nuolat tiekiama galinga garo srovė: 

2400 W

Techniniai duomenys
• Įtampa: 220–240 V
• Maitinimas: 2400 W
• Dažnis: 50–60 Hz
• Vandens bakelio talpa: 335 ml
•
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