
 

Žehlicí prkno

Easy8 Express

 
Navrženo pro napařovací
žehličky

Jedinečný pomocník
ShoulderShape

 

GC204/30

8 chytrých řešení pro skutečně snadné žehlení
s pomocníkem ShoulderShape

Žehlicí prkno hraje při žehlení důležitou roli. Žehlicí prkno Philips je navrženo pro napařovací žehličky tak, aby

vám usnadnilo úplně vše – nabízí 8 chytrých řešení všech velkých potíží při žehlení.

Rychlé žehlení

Jednoduché žehlení košil: jedinečný systém ShoulderShape

Dokonale klouzání s vícevrstvým potahem na prkno

Pohodlné žehlení

Integrovaná zástrčka

Pohodlné žehlení pro každého: nastavitelná výška

Ramínko

Bezpečné žehlení

Extra stabilita: protiskluzové kryty nožiček

Bezpečný prostor pro odkládání žehličky

Navrženo pro bezpečnost: dětská a přepravní pojistka



Žehlicí prkno GC204/30

Přednosti Specifikace

Jedinečný pomocník ShoulderShape

S jedinečným pomocníkem ShoulderShape je

žehlení košilí snazší než kdy předtím. Tato

inovativní forma vám pomůže vyžehlit košile

s minimálním upravováním oděvu, a ušetří vám

tak čas a námahu.

Vícevrstvý potah na prkno

Potah na prkno je vyroben ze 100% bavlny a

jako podpora slouží vrstvy pěny a plsti. Tato

kombinace zajišťuje pohodlný a hladký žehlicí

povrch.

Integrovaná zástrčka

Nyní je kabel vaší žehličky ještě delší! Můžete

konektor žehličky zapojit přímo do napájecí

zásuvky, která je umístěna pod povrchem

prkna, a využít celou délku kabelu žehličku

a užít si maximální svobodu pohybu.

Nastavitelná výška

Výšku žehlicího prkna si snadno nastavíte na

vlastní výšku pomocí páčky umístěné pod

povrchem prkna. Výšku lze nastavit v rozmezí

70 až 94 cm.

Stabilizační kryty nožiček

Žehlicí prkno bylo konstruováno se zřetelem na

vysokou stabilitu. Díky speciální konstrukci

nožiček s protiskluzovými kryty je prkno

stabilní a bezpečné.

Bezpečný prostor pro odkládání žehličky

Stabilní a bezpečný prostor pro odkládání

žehličky se hodí jak pro leváky, tak pro praváky.

Dětská a přepravní pojistka

Dětská a přepravní pojistka zabraňuje

náhodnému sklopení prkna během žehlení a

také je zajišťuje v uzavřené poloze během

skladování.

Ramínko

Není třeba se rozhlížet, kam zavěsit právě

vyžehlené košile. Oděvy můžete ihned po

vyžehlení zavěsit na držák pro pohodlné

zavěšení.

 

Rychlé a praktické žehlení

Zavěšení košilí: Ano

Nastavení výšky: 70-95 cm

Nastavení výšky: 6 nastavení

Vhodné pro: Napařovací žehličky

Napájecí zástrčka: Ano

ShoulderShape: Ano

Bezpečné žehlení

Dětský zámek: Ano

Přepravní zámek: Ano

Bezpečný prostor pro odkládání žehličky: Ano

Stabilizační kryty nožiček: Ano

Vlastnosti designu

Žehlicí povrch: Rozšířená kovová mřížka

Nohy: Kovové trubice ošetřené práškem

Potah na prkno

Horní vrstva: 100% bavlna

Druhá vrstva: Pěna

Třetí vrstva: Plst

Technické údaje

Rozměry prkna: 120 x 38 cm

Hmotnost prkna: 6,7 kg

Rozměry balení (1 v 1): 8 x 49 x 159 cm

Rozměry balení (2 v 1): 15 x 49 x 159 cm
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