
 

 

Philips Azur
Garų lygintuvas

55 g/min., nepertraukiami garai

240g garų pliūpsnis
„SteamGlide Elite“ lygintuvo 
padas

GC4905/40
Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

Su mūsų geriausiu, įbrėžimams atspariu lygintuvo padu
Ilgalaikis veikimas su „Quick Calc Release“ ir „SteamGlide Elite“ įbrėžimams atsparesniu 
lygintuvo padu.

Greitesnis lyginimas ir galingas veikimas
• 3000W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina
• Nepertraukiamas garų srautas iki 55 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles
• Iki 240 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Patogus lyginimas
• Automatinė apsauginė išjungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai paliekate jį be priežiūros
• „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema lengvam lygintuvo valymui

Lengvai slysta audinio paviršiumi
• „SteamGlide Elite“ – mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus



 Garų pliūpsnis iki 240 g
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų 
sunkiai lyginamas raukšles.

3000 W, kad greitai įkaistų
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte 
greitai

Nepertraukiami garai iki 55 g/min.
Iki 50 % daugiau stiprių pastoviai sklindančių garų 
įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte 
raukšles.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam 
lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Automatinis išjungimas
Lygintuvas pats išsijungia, jei paliekate jį stovėti 
nejudindami. Paliktas ant lygintuvo pado, jis 
automatiškai išsijungs po 30 sek. Paliktas ant laikiklio, 
jis automatiškai išsijungs po 8 min.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
Mūsų išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų 
geriausias, geriausiai slystantis ir maksimaliai 
įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.
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Technologija
• Visiems lyginamiems audiniams

Paprasta naudoti
• Vandens bakelio talpa: 300 ml
• Lygintuvo pado slydimas: 4 stars
• Lygintuvo padas: „SteamGlide Elite“
• Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių kampu
• Tinka vanduo iš čiaupo
• Lašėjimo sustabdymas
• Maitinimo laido ilgis: 2,5 m
• Integruotas kištukas
• Pasirinkite garų lygį ant rankenos
• Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams: 5 stars
• Automatinis išjungimas
• Indikatoriaus lemputė

Greitai šalina raukšles
• Slėgis: 55 g/min.
• Maitinimas: 3000 W
• Nepertraukiamas garas: 55 g/min
• Garų padidinimas: 240 g
• Įtampa: 240 V

• Vertikali garų srovė
• Įvairūs garų lygiai
• Parengta naudoti: 2 min
• Vandens purškimas

Nuosėdų kontrolė
• Nuosėdų šalinimas ir valymas: „Quick Calc 

Release“

Dydis ir svoris
• Pakuotės matmenys (P x A x I): 13,7 x 16,7 x 

33,2 cm
• Lygintuvo svoris: 1,669 kg
• Gaminio matmenys (P x A x I): 12,88 x 15,33 x 

31,95 cm
• Svoris su pakuote: 1,908 kg

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

Garantija
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•

Specifikacijos
Garų lygintuvas
55 g/min., nepertraukiami garai 240g garų pliūpsnis, „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
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