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Pusė pastangų, didžiausias atlygis
Integruota lyginimo sistema

„Philips Wardrobe Care“ GC9940/05 integruota lyginimo sistema – nereikia jokių

pastangų lyginant, pradedant nustatymu ir baigiant laikymu. Aktyvaus lyginimo

lenta kartu su galingu lygintuvu suteikia galimybę pasiekti profesionalių lyginimo

rezultatų namuose.

Lyginimo sprendimas „viskas viename“

Integruota lyginimo lenta su slėginių garų generatoriumi

Lengvas nustatymas ir laikymas

Vežimėlio konstrukcija su sulankstoma lenta

Profesionalaus lyginimo rezultatai pasiekiami be vargo

Unikali „OptimalTemp“ technologija: lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo

Greitas lyginimas: iki 6 bar garų slėgis, 120 g/min. garų galia

Marškiniams lyginti pritaikytas galas – lengvas marškinių lyginimas

Aktyvaus lyginimo lenta su pūtimo ir siurbimo funkcija

Vertikalus lyginimas ir garų srovė

Paprasta ir veiksminga kalkių nuosėdų šalinimo sistema

Nuosėdų šalinimo sistema „DualProtect Anti-Calc“ nekels rūpesčių lyginant



Integruota lyginimo lenta GC9940/05

Ypatybės

Nuosėdų šalinimo sistema „DualProtect Anti-

Calc“

„DualProtect Anti-Calc“ skirta išlaikyti sistemą

99 % be kalkių. Ši paprasta naudoti nuosėdų

šalinimo sistema apsaugo sistemą nuo kalkių

nuosėdų ir pailgina jos naudojimo laiką.

Dvigubą apsaugą užtikrina specialios nuosėdų

šalinimo kasetės, trukdančios kalkėms patekti į

sistemą, ir papildomas skalavimo ciklas

pakeitus kasetes. Dviguba apsauga – lyginsite

be vargo nesirūpindami dėl kalkių nuosėdų.

Integruota lenta ir lygintuvas

Integruota „Philips“ lyginimo lenta su slėginiu

garų generatoriumi.

Aktyvaus lyginimo lenta

Nepriekaištingi lyginimo rezultatai pasiekiami

be vargo. Aktyvaus lyginimo lentoje įrengtas

ventiliatorius su pūtimo ir siurbimo funkcija.

Naudodamiesi pūtimo funkcija, galite lyginti

ant oro pagalvės, puikiai tinkančios lengviems

ir gležniems audiniams lyginti – nesusidarys

raukšlių ir neblizgės tamsūs audiniai. Siurbimo

funkcija padeda išlaikyti drabužį prie lentos

jam nepasislenkant, todėl galėsite padaryti

nepriekaištingą kelnių kantą.

Lengvas marškinių lyginimas

Pagaliau galėsite išlyginti marškinius be

rūpesčių. Dėl unikalios lentos, kurios vienas

galas skirtas marškiniams lyginti, formos,

galėsite lyginti marškinius lengvai ir greitai.

Marškinius galėsite užmauti ant pečių sričiai

pritaikyto lentos galo, todėl reikės mažiau juos

taisyti. Marškinių nugarą ir pečių sritį galėsite

išlyginti vienu kartu – taip sutaupysite laiko ir

pastangų.

Greitas lyginimas: 6 bar, 120 g/min.

Greitai lyginti galite dėl 6 bar garų slėgio ir iki

120 g/min. nepertraukiamai tiekiamų garų

galios. Didelis našumas ir „OptimalTemp“

technologija – greitesnis lyginimas naudojant

drabužių priežiūros sistemą „WardrobeCare“

nei kitas rinkoje esančias integruotas lyginimo

lentas.* *Bandymai atlikti su pagrindiniu

konkurentu, SLG, 2011 m. gegužės mėn.

„OptimalTemp“ technologija

Unikali ir naujoviška „OptimalTemp“ sistema –

idealus garų ir temperatūros derinys visų tipų

audiniams, todėl galėsite pašalinti raukšles

veiksmingai ir švelniai. Galėsite lyginti ramiai,

saugiai ir greitai. Nebereikės reguliuoti

temperatūros ar garų, nebebus rizikos

apdeginti gležnus audinius, nebereikės laukti,

kol lygintuvas įkais ar atvės pereinant nuo

vieno drabužio lyginimo prie kito.

Vežimėlio konstrukcija

Vežimėlio konstrukcija su sulankstoma lenta.

Unikali sistemos „Philips WardrobeCare“

konstrukcija suteikia galimybę lengviau

nustatyti ir laikyti šią lentą nei kitas rinkoje

esančias integruojamas lyginimo lentas.*

*Bandymai atlikti su pagrindiniu konkurentu,

SLG, 2011 m. gegužės mėn.

„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

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Nepertraukiama garų galia: 120 g/min

Vertikali garų srovė

Slėgis: Iki 6

Garo antgalis

Maitinimas: 2000–2400 W

Paprasta naudoti

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas:

Išimamas vandens bakelis, Ypač didelė

pildymo anga

Papildykite bet kuriuo metu

Įkaitimo laikas: 2 min.

Paminkštinta rankena

Automatinis apsauginis išjungimas

Laido laikymas: Automatinis laido susukimas

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių

kampu

Žarnelės ilgis: 1,6 m

Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius

gležnus audinius kaip šilkas

Vandens bakelio talpa: 1600 ml

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Nuosėdų šalinimo

sistema „DualProtect Anti-Calc“

Techniniai duomenys

Lygintuvo svoris: 1,3 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 20 kg

Gaminio matmenys: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Įtampa: 220–240 V

Priedai

Lengvai pažeidžiamų audinių apsauga:

„OptimalTemp“
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