
 

Vasalódeszka

Easy6 Express

GC202/30

6 intelligens, a vasalást egyszerűvé tevő megoldás
ShoulderShape kialakítással

A vasalódeszka fontos szerepet játszik a vasalás során. Ezt a Philips vasalódeszkát gőzölős vasalóval való

használatra tervezték. 6 intelligens megoldással, amely könnyebbé és hatékonyabbá teszi a vasalást.

Gyors vasalás

ShoulderShape vállforma kialakítás az egyszerű ingvasaláshoz

Könnyedebb siklás a többrétegű huzatnak köszönhetően

Kényelmes vasalás

Kényelmes vasalás mindenki számára: beállítható magasság

Biztonságos vasalás

Biztonságos vasalótartó

Biztonságos használatra tervezve: gyermekzár és szállítási hordzár

Extra stabilitás: csúszásgátló kupakkal ellátott lábak



Vasalódeszka GC202/30

Fénypontok Műszaki adatok

Többrétegű huzat

A vasalódeszka borítása 100% pamutból

készült, amely alatt hab- és filcrétegek

találhatók. Ez a kombináció kényelmes és

sima vasalási felületet hoz létre.

Beállítható magasság

A vasalódeszka felülete alatt található karral

könnyedén a saját magasságának

megfelelően állíthatja be a vasalódeszka

magasságát 70-94 cm között.

Stabilizálóláb-kupak

A vasalódeszkát gondos figyelemmel tervezték

az extra stabilitást szem előtt tartva. A speciális

kialakítású, csúszásgátló kupakkal ellátott

lábak stabillá és biztonságossá teszik a

vasalódeszkát.

Gyermek- és szállítási hordzár

A gyermek- és szállítási hordzár

megakadályozza a vasalódeszka véletlen

összecsukódását vasalás közben, tárolás

közben pedig nem engedi szétnyílni.

Biztonságos vasalótartó

A stabil és biztonságos vasalótartó jobb- és

balkezes felhasználók számára is megfelelő.

ShoulderShape

Az egyedülálló ShoulderShape technológiával

az ingvasalás egyszerűbb, mint valaha! Az

innovatív formának köszönhetően a ruha

kevesebb igazgatásával vasalhat, így időt és

erőfeszítést spórolhat.

 

Gyors és kényelmes vasalás

Magasságállítási lehetőség: 70-95 cm

Magasságállítási lehetőségek: 6 beállítás(ok)

A következőkhöz használható:: Gőzölős

vasalók

ShoulderShape

Biztonságos vasalás

Gyermekzár

Szállítási zár

Biztonságos vasalótartó

Stabilizálóláb-kupak

Kiviteli jellemzők

Vasalófelület: Kibővített fémháló

Láb: Porfestett fémcsövek

Huzat

Felső réteg: 100% pamut

Második réteg: Habszivacs

Harmadik réteg: Filc

Műszaki adatok

A vasalódeszka méretei: 120 x 38 cm

A vasalódeszka súlya: 6,2 kg

Méret csomagolással együtt (1 az 1-ben): 8 x

49 x 159 cm

Méret csomagolással együtt (2 az 1-ben): 15 x

49 x 159 cm
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