
 

 

Philips 3000 Series
Rankinis drabužių 
garintuvas

Kompaktiškas ir sulankstomas
Parengiamas naudoti per 30 sek.
1000 W, iki 20 g/min.
Nereikia lyginimo lentos

STH3020/10
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ompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
ngvas raukšlių lyginimas tiek namuose, tiek keliaujant
sų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, 

d būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. 
i jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.

Saugumas
• Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite!

Patogumas / laikymas
• Pridedamas maišelis, kad būtų patogu laikyti
• Išimamas 120 ml vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti
• Nereikia lyginimo lentos! Taupykite laiką ir nesivarginkite!
• Kompaktiškas ir sulankstomas drabužių garintuvas, paprasta naudoti ir laikyti

Rezultato kokybė
• Metalinė garų plokštė geresniems garinimo rezultatams
• Atgaivinkite drabužius, pašalinkite kvapus, mažiau plaukite
• 1000 W ir iki 20 g/min. nepertraukiamų garų
• Garai sunaikina 99,9 % bakterijų*

Greitis
• Parengiamas naudoti vos per 30 sek.



 Kompaktiškas ir sulankstomas

Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas 
yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad 
būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, kad 
drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai 
jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai 
išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.

Parengiamas naudoti per 30 sek.

Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė 
nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite 
pradėti, tad baigsite akimirksniu. Jokio laukimo, 
jokio vargo.

1000 W, iki 20 g/min.

Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 
g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 
1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.

Nereikia lyginimo lentos

Lengvas garinimas. Taupykite laiką skubėdami, 
nereikia naudoti lyginimo lentos.

Išimamas 120 ml vandens bakelis

„Philips“ rankinis 3000 serijos prietaisas turi 
išimamą 120 ml vandens bakelį, kad galėtumėte 
garinti iki 1 drabužio jo nepapildę. Galite 
lengvai išimti garintuvo vandens bakelį ir 
pripildyti jį kriauklėje.

Sunaikina 99,9 % bakterijų*

Keli pastarieji mėnesiai privertė mus atkreipti 
daugiau dėmesio į sveikus ir higieniškus 
sprendimus. Mūsų rankinis garintuvas sunaikina 
99,9 % bakterijų*. Galite garinti net užuolaidas 
ir paklodes.

Atgaivinkite ir pašalinkite kvapus

Mūsų rankinio 3000 serijos drabužių garintuvo 
karšti garai atgaivina itin plonus drabužius ir 
akimirksniu panaikina kvapus. Plaukite mažiau, 
lyginkite mažiau, taupykite energiją ir pailginsite 
drabužių dėvėjimo laiką!

Saugu lyginti visus lyginamus audinius

Mūsų drabužių garintuvą saugu naudoti su visais 
lyginamais audiniais ir drabužiais. Mūsų garų 
plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio 
drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus 
sprendimas lyginant itin plonus audinius, tokius 
kaip šilkas.

Metalinė garų plokštė

Su mūsų metaline garų plokšte saugiai 
prispauskite drabužių garintuvą prie audinio 
garindami, garinimo rezultatai bus geresni ir 
nekils pavojus sudeginti. Saugu naudoti net su 
ploniausio audinio drabužiais.
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Ypatybės
Rankinis drabužių garintuvas
Kompaktiškas ir sulankstomas Parengiamas naudoti per 30 sek., 1000 W, iki 20 g/min., Nereikia lyginimo len-
tos
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Priedai
• Krepšelis

Patogumas
• Maitinimo laido ilgis: 2 m
• Išimamas vandens bakelis
• Sulenkiamas
• Parengta naudoti: 30 s
• Vandens bakelis: 120 ml
• Garso šviesos indikatorius
• Įjungimo / išjungimo jungiklis

Rezultato kokybė
• XL dydžio garinis padas: Kaitinama metalinė 

plokštė
• Įtampa: 220 V
• Maitinimas: 1000 V

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija
•
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Rankinis drabužių garintuvas
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* Išbandyta 1 minutę stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis 
„Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos 
kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.

http://www.philips.com

