
 

Дъска за гладене

Easy8 Express

  Проектирана за парни ютии

Уникална форма ShoulderShape

Покритие PerfectFlow Express

 

GC206/30
8 интелигентни решения за наистина лесно, по-бързо

гладене

с ShoulderShape и покритие PerfectFlow Express

Дъската за гладене Philips с ShoulderShape улеснява гладенето. Вече не се налага толкова

често да обръщате дрехите и да губите време. Иновативното покривало PerfectFlow

Express подобрява потока на парата от ютията ви, за да ви осигури 33% по-бързи резултати.

Бързо гладене

Лесно гладене на ризи: уникална форма ShoulderShape

По-бързо гладене с 3D текстил: покритие PerfectFlow Express

Удобно гладене

Кабелът няма да ви пречи: специален държач за кабел

Окачвате дрехите след гладене: удобен лост за окачване

Допълнителна дължина на кабела за ютията ви: вграден захранващ щепсел

Удобно гладене за всички: регулируема височина

Безопасност при гладене

Повече стабилност: чашки на крачетата против плъзгане

Идеална комбинация с парни ютии: безопасна тавичка за ютия

Проектирана за безопасност: заключване за деца и транспорт



Дъска за гладене GC206/30

Акценти

Уникална форма ShoulderShape

С уникалната ShoulderShape гладенето на ризи е по-

лесно от всякога. Тази иновативна форма ви помага да

гладите ризи с малко местене, което ви пести време

и усилия.

Покритие PerfectFlow Express

Иновативното покритие PerfectFlow Express е

проектирано за работа с парни ютии. То включва

пореста 3D текстилна технология, която подсилва

потока на пара в най-горния слой на дъската,

използвайки парата за подобряване на резултатите,

скоростта и удобството при гладене.

Вграден захранващ щепсел

Кабелът на ютията ви вече е дори по-дълъг! Можете

да включите ютията директно в захранващия щепсел,

разположен под повърхността на дъската, и да

използвате пълната дължина на кабела на ютията за

съвършена свобода на движението.

CordGuide

CordGuide е уникален аксесоар от Philips, проектиран

да държи кабела на парната ви ютия настрана. Той

закрепя кабела в една точка на дъската, така че да не

мачка вече изгладените части. Лесно се отделя, така

че можете да го поставите навсякъде по дъската.

Удобен лост за окачване

Вече няма да се чудите къде да окачите току-що

изгладените ризи. Можете да окачвате дрехите,

веднага след като ги изгладите, на удобния лост за

окачване.

Стабилизиращи чашки на крачетата

Дъската за гладене е проектирана за по-голямата

стабилност. Специалната конструкция на крачетата с

капачки против плъзгане прави дъската стабилна и

безопасна.

Тавичка за ютия, която спира парата

Стабилната и безопасна поставка за ютия с

допълнителна стабилизираща ос. Оста е проектирана

така, че да накланя ютията ви под определен ъгъл,

при който непрекъснатото отделяне на пара спира.

Подходяща както за десничари, така и за левичари.

Заключване за деца и транспорт

Заключването за деца и транспортиране

предотвратява случайно падане на дъската по време

на гладене и държи дъската заключена, когато я

съхранявате.

Регулируема височина

Височината на дъската за гладене се регулира лесно

според вашия ръст с лост, разположен под

повърхността на дъската. Височината може да се

регулира между 70 и 95 см.
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Спецификации

Бързо и удобно гладене

Покритие PerfectFlow

Лост за окачване на ризи

Регулиране на височината: 70 – 95 см

Настройка на височината: 6 настройки

Подходящо за:

Парни ютии

Захранващ щепсел

ShoulderShape

Безопасност при гладене

Заключване за деца

Заключване за пренасяне

Безопасна тавичка за ютия

Стабилизиращи чашки на крачетата

Компоненти на конструкцията

Гладеща повърхност: Разширена метална мрежа

Крака: Метални тръби с пудрено покритие

Покритие на дъската

Горен слой: 100% памук

Втори слой: Дунапрен

Трети слой: 3D текстил

Четвърти слой: Филц с покритие

Технически данни

Размери на дъската: 120 x 38 см

Тегло на дъската: 6,9 кг

Размери на опаковката (1-в-1): 8 x 49 x 159 см

Размери на опаковката (2-в-1): 15 x 49 x 159 см
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