
 

Žehliaca doska

Easy6 Express

GC202/30

6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie
so systémom ShoulderShape

Pri žehlení zohráva žehliaca doska dôležitú úlohu. Táto žehliaca doska Philips je navrhnutá pre naparovacie

žehličky. So šiestimi šikovnými riešeniami bude žehlenie jednoduchšie a účinnejšie.

Rýchle žehlenie

Systém ShoulderShape na jednoduché žehlenie košieľ

Hladšie kĺzanie vďaka viacvrstvovému poťahu žehliacej dosky

Pohodlné žehlenie

Pohodlné žehlenie pre všetkých: nastaviteľná výška

Bezpečné žehlenie

Bezpečný podstavec na žehličku

S dôrazom na bezpečnosť: detský zámok a zámok pri prenášaní

Výnimočná stabilita: protišmykové koncovky na nožičky



Žehliaca doska GC202/30

Hlavné prvky Technické údaje

Viacvrstvový poťah žehliacej dosky

Poťah na dosku je zo 100 % bavlny a je

podložený penou a plstenými vrstvami. Táto

kombinácia vytvára pohodlný a hladký žehliaci

povrch.

Nastaviteľná výška

Výšku žehliacej dosky si môžete ľahko nastaviť

na svoju vlastnú výšku pomocou páčky, ktorá

sa nachádza pod povrchom dosky. Výšku je

možné nastaviť medzi 70 a 94 cm.

Stabilizačné koncovky na nožičky

Táto žehliaca doska bola navrhnutá s dôrazom

na výnimočnú stabilitu. Špeciálna konštrukcia

nôh s protišmykovými koncovkami na nožičky

zaisťuje stabilitu a bezpečnosť dosky.

Detský zámok a zámok pri prenášaní

Detský zámok a zámok pri prenášaní zabráni

neúmyselnému zloženiu dosky a udrží dosku

uzavretú aj pri odkladaní.

Bezpečný podstavec na žehličku

Stabilný a bezpečný podstavec na žehličku je

vhodný pre ľavákov aj pravákov

Systém ShoulderShape

S jedinečným systémom ShoulderShape je

žehlenie košieľ ľahšie ako kedykoľvek predtým.

Tento inovačný systém vám pomôže vyžehliť

košele s minimálnym posúvaním, takže vám

ušetrí čas i námahu.

 

Rýchle a pohodlné žehlenie

Nastavenie výšky: 70 – 95 cm

Nastavenie výšky: 6 nastavenie(-í)

Vhodné pre: Naparovacie žehličky

Systém ShoulderShape: áno

Bezpečné žehlenie

Detský zámok: áno

Zámok pri prenášaní: áno

Bezpečný podstavec na žehličku: áno

Stabilizačné koncovky na nožičky: áno

Dizajnové prvky

Žehliaca plocha: Rozšírená kovová sieťka

Nohy: Kovové trubice upravené práškovou

farbou

Poťah na dosku

Vrchná vrstva: 100 % bavlna

Druhá vrstva: Pena

Tretia vrstva: Plsť

Technické špecifikácie

Rozmery dosky: 120 x 38 cm

Hmotnosť dosky: 6.2 kg

Rozmery balenia (1 v 1): 8 x 49 x 159 cm

Rozmery balenia (2 v 1): 15 x 49 x 159 cm
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