
 

 

Philips 8000 Series
Rankinis drabužių 
garintuvas

Garinkite padėtus arba pakabintus

Garas iki 32 g/min.
Kalkių šalinimo technologija
Užtikriname, kad nesudeginsite
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ereikia lyginimo lentos!
 naujuoju „Philips“ 8000 serijos prietaisu užtikrinsite greitą ir lengvą kasdienių drabužių 
inimą. Išlyginsite iki 5 drabužių vienu metu ir nereikės lyginimo lentos. Saugu naudoti su 
ais audiniais, net gležnais. Užtikriname, kad neliks blizgančių žymių ir nesudeginsite.

Powerful and quick
• 32 g/min. galingi garai greitai pasiekti rezultatams
• Paruošiamas naudoti per 60 sek.
• Šildoma plokštė, kad rezultatai matytųsi greitai

Effortless de-wrinkling
• Garinkite kabančius drabužius arba garinkite prispaudę padėtus drabužius
• Unikali kalkių šalinimo technologija
• 230 ml vandens bakelis
• Pridedamas „StyleMat“

Refresh clothes without washing or dry cleaning
• Garuose žūsta iki 99,9 % bakterijų*

Safe on all ironable fabrics
• Užtikriname, kad naudodami „OptimalTemp“ technologiją nesudeginsite



 Galingas ir greitas

Iki 32 g/min. galingi garai, kad būtų galima 
kasdien greitai pasiekti rezultatus.

Paruošiamas darbui per 60 sek.

Paruošiamas naudoti vos per 60 sek.

Šildoma plokštė, kad rezultatai matytųsi 
greitai

Drabužius išlyginkite garais vos per 3 min.**. 
Dėl šildomos plokštės išvengiama kondensato 
susidarymo ant drabužių ir greitai lyginama.

Garinimas padėjus ar pakabinus

Garinkite kabančius drabužius arba garinkite 
prispaudę padėtus drabužius naudodami 
šildomą plokštę. Nereikia lyginimo lentos!

Unikali kalkių šalinimo technologija

Dėl patentuotos ir unikalios kalkių šalinimo 
technologijos prietaisas veiks ilgiau ir skleis 
tokius pat veiksmingus garus.

Pridedamas „StyleMat“

„StyleMat“ padeda atlikti paskutinį trumpą 
pakabinto ar paguldyto drabužio garinimą.

230 ml vandens bakelis

12 min. nepertraukiamo garinimo! Dėl 230 ml 
vandens bakelio išgarinsite iki 5 drabužių arba 
du drabužių komplektus ir tik tada reikės 
papildyti. Daugiau nei pakanka norint greitai 
palyginti prieš išeinant iš namų.

Garai sunaikina 99,9 % bakterijų*

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

Saugu lyginti visus lyginamus audinius

Užtikriname, kad naudodami „OptimalTemp“ 
technologiją nesudeginsite Naudojant 
garintuvą saugu lyginti visus audinius. Galite jį 
naudoti net su gležnais audiniais, pvz., šilku ir 
kašmyru.
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Paprasta naudoti
• Vandens bakelio talpa: 230 ml
• Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu
• Lašėjimo sustabdymas
• Maitinimo laido ilgis: 2,5–3 m
• Parengta naudoti: Šviesos indikatorius
• Silikoninė garų žarnelė
• Saugiai lygina bet kokius audinius: Net tokiems 

gležniems kaip šilkas

Pridėti priedai
• Šepetys
• „StyleMat“

Technologija
• „OptimalTEMP“ technologija
• Visiems lyginamiems audiniams
• Nesudeginsite

Greitai šalina raukšles
• Funkcija „du viename“
• Maitinimas: 1600 W
• Įtampa: 220 V
• Vertikali garų srovė
• Parengta naudoti: 1 min.
• Reguliuojami garai: 2 lygiai
• Garai prireikus

Plokštės dangtis
• Trečiasis sluoksnis: Fetras

Nuosėdų kontrolė
• Nuosėdų šalinimas ir valymas: „De-Calc“ 

technologija

Garantija
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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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“.

* *„Philips“ laboratorijoje išbandyta su moteriškais medvilniniais 
marškinėliais ir sijonu iki kelių naudojant didžiausio galingumo garus

http://www.philips.com

