
 

Gludināmais dēlis

Easy6 Express

GC202/30

6 atjautīgi risinājumi vieglai gludināšanai
ar ShoulderShape

Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Šis Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts

gludināšanai ar tvaika gludekļiem. Ar 6 atjautīgiem risinājumiem gludināšana būs vieglāka un efektīvāka

Ātra gludināšana

ShoulderShape vieglai kreklu gludināšanai

Gludāka slīdēšana, pateicoties daudzslāņu dēļa pārklājam

Ērta gludināšana

Ērta gludināšana ikvienam: regulējams augstums

Droša gludināšana

Drošs gludekļa paliktnis

Droša konstrukcija: bērnu un transportēšanas slēdzene

Papildu stabilitāte: neslīdošas kājiņas



Gludināmais dēlis GC202/30

Izceltie produkti Specifikācijas

Daudzslāņu dēļa pārklājs

Dēļa pārklājs ir izgatavots no 100% kokvilnas,

un tajā ietverti polstera un filca slāņi. Šāda

kombinācija nodrošina ērtu un gludu

gludināšanas virsmu.

Regulējams augstums

Gludināšanas dēļa augstumu var viegli regulēt,

izmantojot sviru, kas atrodas zem dēļa virsmas.

Augstumu var regulēt no 70 līdz 94 cm.

Stabilas kājiņas

Šī gludināšanas dēļa izstrādes laikā īpaša

uzmanība tika pievērsta stabilitātei.

Gludināšanas dēļa kāju īpašā konstrukcija ar

pretslīdes kājiņām padara gludināšanas dēli

stabilu un drošu.

Bērnu un transportēšanas slēdzene

Bērnu un transportēšanas slēdzene novērš

nejaušu dēļa sagāšanos gludināšanas laikā,

kā arī saglabā to aizvērtu glabāšanas laikā.

Drošs gludekļa paliktnis

Stabilais un drošais gludekļa paliktnis ir

piemērots gan labročiem, gan kreiļiem.

ShoulderShape

Ar unikālo ShoulderShape kreklu gludināšana

ir vienkāršāka nekā jebkad. Izmantojot šo

novatorisko formu, gludināšanas laikā krekli ir

tikai nedaudz jāpārkārto, tādējādi tiek ietaupīts

laiks un enerģija.

 

Ātra un ērta gludināšana

Augstuma uzstādīšana: 70-95 cm

Augstuma iestatījums: 6 iestatījumi

Piemērots: Tvaika gludekļi

ShoulderShape

Droša gludināšana

Bērnu piekļuves bloķēšana

Transportēšanas bloķēšana

Drošs gludekļa paliktnis

Stabilas kājiņas

Dizaina elementi

Gludināšanas virsma: Paplašināts metāla

sietiņš

Kājas: Metāla caurules ar pulvera pārklājumu

Pārklājs

Virsējais slānis: 100% kokvilna

Otrais slānis: Porolons

Trešais slānis: Filcs

Tehniskā specifikācija

Dēļa izmēri: 120 x 38 cm (ar Shoulder Shape

45) cm

Dēļa svars: 5,8 kg

Iepakojuma izmēri (1-in-1): 8 x 49 x 159 cm

Iepakojuma izmēri (2-in-1): 15 x 49 x 159 cm
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