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Automatinė vertikali garų srovė

Nesudeginsite drabužių

 

PSG8130/80

Lygintuvas, pritaikantis garų padavimą prie

lyginimo greičio

Lyginimas be pastangų. Greitesni rezultatai.

8000 serijos „PerfectCare“ su mūsų nauja judesių jutiklio technologija pasižymi itin

lengvu lyginimu. Lygintuve garai paduodami automatiškai, todėl galima lyginti

vertikaliai ir horizontaliai. Greičio režimas pritaiko garų kiekį pagal lyginimo greitį,

kad lygintumėte greičiau.

Lyginimas be pastangų ir greiti rezultatai

Naudodami greičio režimą pritaikysite garų padavimą prie lyginimo greičio

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Garinkite ir atnaujinkite drabužius naudodami automatinę vertikalią garų srovę

Geriausias veikimas

Itin galingi garai sunkiausiai lyginamoms raukšlėms

„OptimalTEMP“ technologija – nesudeginsite drabužių*

Itin lengvas lygintuvas, skirtas lengvai garinti vertikaliai

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

Itin patogu naudoti

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

„Easy De-Calc Plus“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

Automatinis išjungimas energijai taupyti ir ramybei užtikrinti

Saugus nešimo užraktas skirtas saugiai lygintuvui transportuoti
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Ypatybės

Greičio režimas

Lyginkite greičiau naudodamiesi naujuoju

greičio režimu, nes lygintuvas automatiškai

prisitaiko ir išskiria garus atsižvelgiant į tai,

kaip greitai lyginate drabužius. Kuo greičiau

judinsite lygintuvą, tuo daugiau garų jis išleis.

Pažangi automatinė garų sistema

Mūsų naujasis judesio jutiklis tiksliai žino,

kada lygintuvas judinamas ant drabužių, ir

automatiškai tiekia galingus garus.

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės paprastu

lyginimu, o lygintuvas skleis garus už jus.

Automatinė vertikali garų srovė

Mūsų pažangus judesio jutiklis gali atpažinti

judesius bet kuria kryptimi, todėl galite garinti

ir atgaivinti sukneles, švarkus bei užuolaidas ir

vertikaliai.

Itin galingi garai

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai

lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių

audinių raukšles.

Nesudeginsite drabužių*

Garantuojame, kad naudodami „OptimalTEMP“

technologiją ir palikę šį lygintuvą be priežiūros

niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių.

Galite saugiai jį palikti ant drabužių ar

lyginimo lentos.

Itin lengvas lygintuvas

Lygintuvas nepaprastai lengvas ir patogus

laikyti, lengvai slysta bei mažiau įtempia riešą.

Jis sveria vos 800 g, todėl su juo lengva

užuolaidas ir pakabintus drabužius garinti

vertikaliai.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

„SteamGlide Elite“ – mūsų geriausias, idealiai

slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus

lygintuvo padas. Jo nerūdijančiojo plieno

pagrindas dukart kietesnis už įprastą aliuminio

pagrindą, o mūsų patentuota 6 sluoksnių

danga su pažangiu titano sluoksniu slysta be

pastangų, kad išlygintumėte greičiausiai.

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

Su skaidriu 1,8 l bakeliu lygintuvą

nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai

vandens bakelis bus tuščias, indikatoriaus

lemputė primins jį pripildyti, tad galėsite bet

kuriuo metu jį lengvai pripildyti po čiaupu

atidarę dideles pripildymo dureles.

„Easy De-Calc Plus“

Reguliariai pašalinant kalkes apsaugomas

lygintuvas, pailginamas jo veikimo laikas ir

užtikrinamas geriausias garų poveikis. Mūsų

išskirtinėje „Easy De-Calc Plus“ sistemoje

nuolatos kaupiamos kalkių nuosėdos,

indikatoriaus lemputė bei garsinis signalas

praneša, kai reikia ištuštinti. Tiesiog ištraukite

kamštį ir leiskite vandeniui bei kalkių dalelėms

išbėgti.
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Specifikacijos

Technologija

„DynamiQ“ technologija: 2-os kartos

„OptimalTEMP“ technologija

Garų skleidžiamo garso slopinimas: Ne

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 170 g/min

Slėgis: Maks. 8,5 barų

Garų padidinimas: Iki 700 g

Maitinimas: Maks. 2700 barų W

Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius

Lygintuvo padas: „SteamGlide Elite“

Vandens bakelio talpa: 1800 ml

Išimamas vandens bakelis

Žemo vandens lygio įspėjimas

Įkaitimo laikas: 2 min.

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Tinka vanduo iš čiaupo

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: „Easy De-Calc

Plus“

Kalkių šalinimo sistemos priminimas:

Apšvietimas ir garsas

Bendrosios specifikacijos

Žarnelės ilgis: 1,8 m

Žarnos laikymas: Skyrius

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Maitinimo laido laikymo vieta: Skyrius

Garantija: Visame pasaulyje galiojanti 2 metų

garantija

Energijos taupymas: 22 %

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 56,7 x 35 x

32,7 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 47,5 x 28,8 x

22,9 cm

Svoris su pakuote: 7,4 kg

Lygintuvo svoris: 0,85 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4,9 kg

* Saugu lyginti visus lyginamus audinius
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