
 

 

Philips Steam&Go
Rankinis drabužių 
garintuvas

1300 W, iki 24 g/min.
Horizontalus ir vertikalus 
garinimas
70 ml nuimamas vandens bakelis
Karščiui atsparus laikymo 
krepšelis
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ompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

audokite vertikaliai arba horizontaliai, kad rezultatai būtų geresni

ngvesnis garinimas su „SmartFlow“ šildoma plokšte. Naudokite vertikaliai arba horizontaliai 
kiai lyginamose vietose ir atnaujinkite drabužį. Užtikriname, kad nesudeginsite. Lengvas ir 

mpaktiško dizaino, tad lengvai naudosite bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite ir lengvai lyginkite!

Greitas raukšlių lyginimas
• Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau
• „SmartFlow“ šildoma plokštė geresniems garinimo rezultatams*
• Automatiškai nuolatos sklindantys garai lengvam raukšlių lyginimui
• Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Lengva ir saugu naudoti
• Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite
• Nereikia lyginimo lentos
• Kompaktiškas dizainas, kad būtų patogu naudoti, laikyti ir pasiimti į kelionę
• Vandens bakelis nuimamas, kad į jį būtų galima lengviau pripilti
• 3 m laidas, kad toliau pasiektumėte
• Paprasta laikyti karščiui atspariame krepšelyje

Atnaujina drabužius be plovimo arba sauso valymo
• Naudojant nepertraukiamus garus pašalinami kvapai ir sunaikinama 99,9 %* bakterijų



 Nepertraukiamas garas

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia 
nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai 
išlygintumėte raukšles.

Šepetėlio priedas

Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl 
geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka 
storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir 
paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir 
pūkelius.

Saugu lyginti visus lyginamus audinius

Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais 
audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima 
saugiai prispausti prie bet kokio drabužio 
nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas 
lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.

Nereikia lyginimo lentos

Naudojant drabužių garintuvą, kai lyginami 
kabantys drabužiai, nereikia turėti lyginimo 
lentos, tad raukšles išlyginsite lengvai ir be 
vargo.

Ergonomiškas dizainas

Rankinis drabužių garintuvas yra ergonomiškas, 
todėl lengvas, kompaktiškas ir patogus naudoti. 
Tiesiog paspauskite jungiklį ir stebėkite, kaip 
išlyginamos raukšlės.

Išimamas vandens bakelis

Nuimamą vandens bakelį lengvai pripildysite po 
čiaupu.

Išskirtinis laikymo krepšelis

Nenaudojamą rankinį garintuvą namuose arba 
kelionėje laikykite komplekte esančiame 
laikymo krepšelyje.

Sunaikina 99,9 % bakterijų*

Karšti garai atnaujina drabužius ir sunaikina iki 
99,9 % bakterijų*. Rečiau plaudami ir sausai 
valydami sutaupysite laiko ir pinigų, o drabužius 
vilkėsite ilgiau.

„SmartFlow“ šildoma plokštė

Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė 
įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios 
temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su 
įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite 
audinį garindami horizontaliai, o garinimo 
rezultatai bus geresni*.
GC363/30

Ypatybės
Rankinis drabužių garintuvas
1300 W, iki 24 g/min. Horizontalus ir vertikalus garinimas, 70 ml nuimamas vandens bakelis, Karščiui atsparus 
laikymo krepšelis
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Paprasta naudoti
• Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net tokiems 

gležniems kaip šilkas
• Vandens bakelio talpa: 70 ml
• Išimamas vandens bakelis
• Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu
• Maitinimo laido ilgis: 3 m
• Parengta naudoti: Šviesos indikatorius

Pridėti priedai
• Šepetėlis
• Papildoma apsauginė pirštinė

Greitai šalina raukšles
• Maitinimas: 1300 W
• Nepertraukiamas garas: Iki 24 g/min

• Įtampa: 220-240 V
• Parengta naudoti: <1 min

Laikymas
• Laikymas: Rankinė

Dydis ir svoris
• Pakuotės matmenys (P x A x I): 38 x 12,8 x 15 cm

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

Garantija
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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Specifikacijos
Rankinis drabužių garintuvas
1300 W, iki 24 g/min. Horizontalus ir vertikalus garinimas, 70 ml nuimamas vandens bakelis, Karščiui atsparus 
laikymo krepšelis

* Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ 
šildomos plokštės.

* Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 
bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.

http://www.philips.com

