
 

Žehliaca doska

Easy8 Express

 
Navrhnuté pre naparovacie
žehličky

Jedinečný systém
ShoulderShape

 

GC204/30

8 inteligentných riešení na skutočne jednoduché žehlenie

so systémom ShoulderShape

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

žehličky. Každý detail je premyslený, aby bolo žehlenie skutočne jednoduché – 8 šikovných riešení najčastejších

problémových situácií.

Rýchle žehlenie

Jednoduché žehlenie košieľ: jedinečný systém ShoulderShape

Hladšie kĺzanie vďaka viacvrstvovému poťahu žehliacej dosky

Pohodlné žehlenie

Integrovaná zástrčka napájania

Pohodlné žehlenie pre všetkých: nastaviteľná výška

Vešiak na oblečenie

Bezpečné žehlenie

Výnimočná stabilita: protišmykové koncovky na nožičky

Bezpečný podstavec na žehličku

S dôrazom na bezpečnosť: detský zámok a zámok pri prenášaní



Žehliaca doska GC204/30

Hlavné prvky Technické údaje

Jedinečný 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.

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.

Integrovaná zástrčka napájania

Šnúra žehličky je teraz ešte dlhšia! Žehličku

môžete zapojiť priamo do sieťovej zástrčky,

ktorá sa nachádza pod povrchom dosky a

využiť celú dĺžku šnúry žehličky na

neobmedzenú voľnosť pohybu.

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.

Bezpečný podstavec na žehličku

Stabilný a bezpečný podstavec na žehličku je

vhodný pre ľavákov aj pravákov

Detský zámok a zámok pri prenášaní

Detský zámok a zámok pri prenášaní zabráni

neúmyselnému zloženiu dosky a udrží dosku

uzavretú aj pri odkladaní.

Vešiak na oblečenie

Už okolo seba nemusíte hľadať miesto, kam

zavesiť čerstvo vyžehlené košele. Svoje

oblečenie môžete zavesiť hneď po vyžehlení

na praktickú závesnú tyč.

 

Rýchle a pohodlné žehlenie

Lišta na zavesenie košelí: áno

Nastavenie výšky: 70 – 95 cm

Nastavenie výšky: 6 nastavenie(-í)

Vhodné pre: Naparovacie žehličky

Zástrčka napájania: áno

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: 6,7 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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