
 

 

Philips 3000 Series
Garų lygintuvas

2200 W galia
35 g/min., nepertraukiami garai
160 g garų pliūpsnis
Keramika

DST3020/30
Galingas garas kiekvienai klostei

Iki 160g garų pliūpsnis
3000 serijos garų lygintuvas leidžia lengvai lyginti galingai tiekdamas garus, kurie 
prasiskverbia per klostes. Keramikinis lygintuvo padas užtikrina sklandų slydimą, o 300 ml 
vandens bakelis yra pakankamai didelis, kad pakaktų nedidelės apimties lyginimams.

Greitas lyginimas
• 2200 vatų greitam įkaitimui

Lengvas lyginimas
• Išlyginkite daugiau su 300 ml vandens talpa
• Lašėjimo sustabdymas apsaugo, kad vandens neužlašėtų ant drabužių
• Be vargo pasiekite sunkiai pasiekiamas vietas su trijų funkcijų galiuku
• Vertikalus garinimas kabantiems audiniams

Ilgalaikis našumas
• Įmontuotas kalkių šalinimo slankiklis, ilgalaikis garų veikimas

Lengvas lyginimas
• Lengvai slystantis keramikinis lygintuvo padas

Greitas lyginimas
• Garų srauto padidinimas iki 160 gramų papildomam galingumui
• Nuolatinis garų tiekimas iki 35g/min. nuosekliam lyginimui



 Garų srauto padidinimas iki 160 gramų

Stiprus garų srauto padidinimas suteikia 
papildomos galios prasiskverbti giliau į audinį ir 
lengvai išlyginti sunkiai išlyginamas raukšles.

Nuolatinis garų tiekimas iki 35 g/min.

Galingais ir pastoviai sklindančiais garais 
greičiau išlyginsite raukšles.

2200 vatų greitam įkaitimui

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Keramikinis lygintuvo padas

Mūsų patvarus keramikinis lygintuvo padas 
gerai slysta visais lyginamais drabužiais. Jis 
nelimpa prie drabužių, yra atsparus įbrėžimams 
ir lengvai valomas.

Lašėjimo sustabdymas

Su mūsų lašėjimo sustabdymo sistema 
išvengsite vandens pratekėjimo ir nuo lašelių 
atsirandančių dėmių, tad lyginkite užtikrintai 
bet kokia temperatūra.

Vertikali garų srovė

Su vertikalių garų funkcija atgaivinsite drabužius 
tiesiog ant pakabos ir išlyginsite kabančius 
audinius, tokius kaip užuolaidos. Nereikia 
lyginimo lentos.

Trijų funkcijų galiukas

Galiukas turi 3 funkcijas lyginimo tikslumui 
užtikrinti: smailų galiuką, griovelį sagoms ir 
aptakaus dizaino snapelį. Su trijų funkcijų pado 
galiuku išlyginsite net sunkiausiai lyginamas 
vietas, tokias kaip sagos ir klostės.

Įmontuotas kalkių šalinimo slankiklis

Šis lygintuvas veikia su paprastu vandeniu iš 
čiaupo. „Calc-clean“ yra įmontuota valymo 
funkcija, skirta kalcio arba kalkių nuosėdoms 
šalinti, kad visada veiktų geriausiai.

300 ml vandens talpa

Didelę 300 ml vandens talpą reikės pildyti 
rečiau, tad išlyginsite daugiau drabužių vienu 
kartu.
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Kalkių sluoksnio kontrolė
• Įmontuotas kalkių šalinimo slankiklis
• Nuosėdų šalinimas ir valymas

Galingas
• Nepertraukiamas garas: 35 g/min.
• Garų padidinimas: Iki 160 gramų
• Maitinimas: 2200 W
• Parengta naudoti: 35 sek.

Paprasta naudoti
• Vandens bakelio talpa: 300 ml
• Lašėjimo sustabdymas
• Tinka vanduo iš čiaupo
• Maitinimo laido ilgis: 1,9 m
• Lygintuvo padas: Keramika
• Vertikali garų srovė

• Įtampa: 220–240 V
• Vandens purškimas

Garantija
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija
• Energijos taupymo režimas
• Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama
• Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Dydis ir svoris
• Pakuotės matmenys (P x A x I): 32x13x16.2 cm
• Lygintuvo svoris: 1,2 kg
• Gaminio matmenys (P x A x I): 12.1x14.3x29 cm
• Svoris su pakuote: 1,5 kg
•
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