
 

Tábua de passar
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Concebida para ferros a vapor

ShoulderShape exclusivo

 

GC204/30

8 soluções inteligentes para um engomar verdadeiramente fácil

com ShoulderShape

A tábua desempenha um papel importante na experiência de engomar. Esta tábua de engomar da Philips foi

concebida para ferros a vapor. Todos os detalhes foram pensados de forma a tornar o engomar

verdadeiramente simples com 8 soluções inteligentes para resolver os maiores incómodos do engomar.

Engomar rápido

Engomar camisas facilmente: ShoulderShape exclusivo

Deslize mais suave com a protecção da tábua com várias camadas

Engomar cómodo

Ficha de alimentação integrada

Engomar cómodo para todos: altura ajustável

Cabide

Engomar seguro

Estabilidade extra: capas para pés antideslizantes

Suporte seguro para ferro

Concebido para segurança: bloqueio para crianças/de transporte



Tábua de passar GC204/30

Destaques Especificações

ShoulderShape exclusivo

Com o ShoulderShape exclusivo, passar

camisas a ferro nunca foi tão fácil. Este formato

inovador ajuda-o a passar camisas a ferro com

poucos reposicionamentos da peça, poupando

tempo e esforço.

Protecção da tábua com várias camadas

A protecção da tábua é composta por 100%

algodão e é reforçada por camadas de espuma

e feltro. Esta combinação proporciona uma

superfície de engomar confortável e macia.

Ficha de alimentação integrada

Agora, o cabo do seu ferro é ainda mais

comprido! Pode ligar o ferro directamente à

ficha de alimentação, localizada sob a

superfície da tábua e utilizar o comprimento

total do cabo do ferro para a máxima de

liberdade de movimentos.

Altura ajustável

A altura da tábua de engomar é fácil de ajustar

à sua própria altura com uma alavanca,

localizada por baixo da superfície da tábua. A

altura pode ser ajustada entre os 70 e 94 cm.

Capas para pés estabilizadores

Esta tábua de engomar foi concebida com

especial cuidado para uma estabilidade extra.

O design especial das pernas com capa para

pés antideslizantes torna a tábua estável e

segura.

Suporte seguro para ferro

O suporte para ferro estável e seguro é

adequado para destros e esquerdinos

Bloqueio para crianças e de transporte

O bloqueio para crianças e de transporte

impede quedas acidentais da tábua enquanto

passa a ferro e mantém a tábua fechada

enquanto esta está armazenada.

Cabide

Não precisa de procurar um local próximo de si

para pendurar as suas camisas acabadas de

engomar. Depois de engomar, pode pendurar

as peças de roupa directamente no prático

cabide para pendurar.

Engomar rápido e cómodo

Cabide pendurar camisas

Ajuste da altura: 70-95 cm

Regulação da altura: 6 regulação(ões)

Adequada para: Ferros a vapor

Ficha de alimentação

ShoulderShape

Engomar seguro

Bloqueio infantil

Bloqueio de transporte

Suporte seguro para ferro

Capas para pés estabilizadores

Características de design

Superfície de engomar: Rede metálica

expandida

Pernas: Tubos metálicos revestidos a pó

Protecção da tábua

Camada superior: 100% algodão

Segunda camada: Espuma

Terceira camada: Feltro

Especificações técnicas

Dimensões da tábua: 120 x 38 (no ombro;

formato 45) cm

Peso da tábua: 6,8 kg

Dimensões da embalagem (1 em 1): 8 x 49 x

159 cm

Dimensões da embalagem (2 em 1): 15 x 49 x

159 cm
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