
 

Masă de călcat

Easy6 Express

GC202/30

6 soluţii inteligente pentru călcare uşoară
cu ShoulderShape

Masa de călcat joacă un rol important în experienţa de călcare. Această masă de călcat Philips este concepută

pentru fiare de călcat cu abur. Cu 6 soluţii inteligente, călcarea va deveni mai uşoară şi mai eficientă.

Călcare rapidă

ShoulderShape pentru călcat uşor al cămăşilor

Alunecare mai lină cu husa pentru masă cu mai multe straturi

Călcare comodă

Călcare comodă pentru oricine: înălţime reglabilă

Călcare sigură

Tavă pentru fier sigură

Proiectat pentru siguranţă: siguranţă pentru copii şi pentru transport

Extra stabilitate: capace antiderapante pentru picioare



Masă de călcat GC202/30

Repere Specificaţii

Husă pentru masă cu mai multe straturi

Husa pentru masă este realizată din bumbac

100% şi este formată din straturi de burete şi

fetru. Această combinaţie asigură o suprafaţă

de călcat confortabilă şi omogenă.

Înălţime reglabilă

Înălţimea mesei de călcat este uşor de reglat,

în funcţie de înălţimea ta, cu ajutorul unei

pârghii, localizate sub suprafaţa mesei.

Înălţimea poate fi reglată între 70 şi 94 cm.

Capace stabilizatoare pentru picioare

La conceperea acestei mese de călcat, s-a

acordat o atenţie deosebită stabilităţii sporite.

Datorită designului special al picioarelor cu

capace antiderapante, masa este stabilă şi

sigură.

Siguranţă pentru copii şi pentru transport

Siguranţa pentru copii şi pentru transport

previne căderea accidentală a mesei în timpul

călcatului şi, de asemenea, menţine masa

închisă în timpul depozitării.

Tavă pentru fier sigură

Tava sigură şi stabilă pentru fier este adecvată

atât pentru dreptaci, cât şi pentru stângaci

ShoulderShape

Datorită sistemului unic ShoulderShape,

călcatul cămăşilor este mai uşor ca niciodată.

Această formă inovatoare te ajută să calci

cămăşile fără a fi nevoie să le rearanjezi de

prea multe ori, ceea ce îţi economiseşte timpul

şi efortul.

Călcare rapidă şi comodă

Ajustare pe înălţime: 70-95 cm

Setarea înălţimii: 6 setare/setări

Adecvat pentru: Fiare de călcat cu abur

ShoulderShape

Călcare sigură

Blocare pentru copii

Siguranţă la transport

Tavă pentru fier sigură

Capace stabilizatoare pentru picioare

Caracteristici de design

Suprafaţă de călcat: Plasă metalică extinsă

Picioare: Tuburi metalice acoperite cu un strat

de pulbere

Husă pentru masă

Strat superior: 100% bumbac

Al doilea strat: Burete

Al treilea strat: Fetru

Specificaţii tehnice

Dimensiunile mesei: 120 x 38 cm

Greutatea mesei: 6,2 kg

Dimensiunile ambalajului (1-în-1): 8 x 49 x

159 cm

Dimensiunile ambalajului (2 în 1): 15 x 49 x

159 cm
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