
Husă pentru masa
de călcat

Easy8

GC020/00

Husă de schimb pentru performanţă prelungită
Pentru masa de călcat Easy8

Utilizează această husă specială de schimb pentru masa de călcat Easy8 pentru performanţă prelungită, inclusiv

husele pentru sistemul ShoulderWings. Husele sunt uşor de poziţionat şi de fixat pe masă graţie sistemului de

fixare rapidă.

Călcare lină

Călcat cu 60 % mai puţin zgomot*

Călcare lină fără apă scursă pe podea

Potrivire perfectă

Sistem de fixare rapidă

Perfectă pentru masa Easy8: 120x45 cm

Include ShoulderWings

Ideală pentru staţiile de călcat cu abur



Husă pentru masa de călcat GC020/00

Repere Specificaţii

Sistem de fixare rapidă

Husele au un sistem de fixare simplă care

menţin suprafaţa mesei perfect întinsă.

Perfectă pentru masa Easy8

Husa pentru masă este proiectată special

pentru a fi folosită cu masa Easy8. Este

potrivită pentru mesele de călcat cu

dimensiunile de 120 x 45 cm.

inclusiv ShoulderWings

Două huse de schimb pentru ShoulderWings

sunt incluse în pachet, alături de sistemul de

fixare uşor de folosit.

Ideală pentru staţiile de călcat cu abur

Această husă de schimb pentru masa de călcat

este adecvată pentru staţiile de călcat cu abur

de la Philips

Călcat cu 60 % mai puţin zgomot

Experienţa de călcat este mai comodă cu o

husă de schimb care îţi permite să calci rufele

mai silenţios, oferind o reducere de 60 % a

zgomotului faţă de husa multistrat

Husă antipicurare AquaBlock

AquaBlock este o tehnologie unică ce previne

scurgerea aburului condensat pe podea, ceea

ce face această husă suprafaţa ideală pentru

staţiile de călcat cu abur.

 

Husă pentru masă

Strat superior: 100% bumbac

Al doilea strat: Burete

Al patrulea strat: Fetru

Al treilea strat: Antipicurare

Specificaţii tehnice

Design husă masă: Ornamental proaspăt

Dimensiunea mesei: 120 x 45 cm

Dimensiunea husei: 130 x 55 cm

Sistem de fixare: Sistemului de fixare uşoară

ShoulderWings: Incluse

Grosime strat de burete: 3 mm

Înlocuire

Adecvat pentru: GC240

* Reducere a nivelului de zgomot comparativ cu husa

multistrat
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