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Easy8 Express

 
Sukurta lygintuvams su garais

Unikali „ShoulderShape“

„PerfectFlow Express“
apdangalas

 

GC206/30

8 sumanūs sprendimai, kad lyginti būtų lengva ir

greita
su „ShoulderShape“ ir „PerfectFlow Express“ lentos apdangalu

„Philips“ lyginimo lenta su „ShoulderShape“ gerokai palengvina lyginimą. Dabar

lyginant drabužius reikia mažiau kilnoti, todėl procesas trunka trumpiau.

Novatoriška „PerfectFlow Express“ danga pagerina garų tekėjimą ir leidžia pasiekti

greičiausią rezultatą 33 proc. greičiau.

Greitas lyginimas

Lengvas marškinių lyginimas: unikali „ShoulderShape“

Greitesnis lyginimas su 3D tekstilės technologija: „PerfectFlow Express“ danga

Patogus lyginimas

Laidą laikykite taip, kad jis netrukdytų: spec. laido laikiklis

Pakabinkite drabužius išlyginę: patogi pakaba

Integruotas kištukas

Patogus lyginimas kiekvienam: reguliuojamas aukštis

Saugus lyginimas

Ypatingas stabilumas: neslystantys kojų dangteliai

Saugus dėklas lygintuvui

Sukurtas saugumui: nuo vaikų apsaugantis ir transportuoti skirtas užraktas
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Ypatybės

Unikali „ShoulderShape“

Dėl unikalios „ShoulderShape“ sistemos

marškinius išlyginsite lengviau nei iki šiol. Ši

novatoriška sistema padeda marškinius

išlyginti rečiau juos dėliojant ir taisant, todėl

sutaupoma laiko ir pastangų.

„PerfectFlow Express“ apdangalas

Novatoriška „PerfectFlow Express“ danga yra

skirta naudoti su garų lygintuvais. Iš 3D

tekstilės pagaminta danga paspartina garų

srauto tekėjimą dangos viduje, jį efektyviai

panaudojant lyginimo rezultatams, greičiui ir

patogumui pagerinti.

Integruotas kištukas

Nuo šiol lygintuvo laidas dar ilgesnis! Kištuką

galite jungti tiesiai į lizdą po lyginimo lentos

paviršiumi. Lygintuvo laido ilgis užtikrina

visišką laisvę judant.

Laido kreiptuvas

„CordGuide“ yra unikalus „Philips“ priedas,

neleidžiantis garų lygintuvo laidui trukdyti

dirbti. Jis laidą pritvirtina vienoje lentos vietoje,

kad jis nesuglamžytų jau išlygintų vietų. Jį

lengva nuimti, todėl galima pritvirtinti bet

kurioje lentos vietoje.

Patogi pakaba

Nebereikia ieškoti, kur pakabinti tik ką

išlygintus marškinius. Drabužius galima kabinti

tiesiai ant patogios kabyklos.

Stabilizuojantys kojų dangteliai

Kuriant šią lyginimo lentą ypatingas dėmesys

skirtas stabilumui. Dėl specialaus kojų dizaino

ir neslystančių kojų dangtelių lenta yra stabili

ir saugi.

Saugus dėklas lygintuvui

Stabilus ir saugus lygintuvo dėklas pritaikytas

tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams

Užraktas nuo vaikų ir transportavimo

Apsaugos nuo vaikų ir transportavimo užraktas

neleidžia lyginimo lentai atsitiktinai

susiskleisti, kai lyginate, ir išlaiko ją tvirtai

suspaustą, kai jos nenaudojate.

Reguliuojamas aukštis

Lyginimo lentos aukštį po lenta esančia

svirtimi nesunku nustatyti pagal savo ūgį.

Aukštis gali būti nuo 70 iki 94 cm.
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Specifikacijos

Greitas ir patogus lyginimas

„PerfectFlow“ lentos apdangalas

Marškinių pakaba

Aukščio reguliavimas: 70–95 cm

Aukščio nustatymas: 6 nustatymai (-ų)

Tinka naudoti su: Garo lygintuvai

Maitinimo laido kištukas

ShoulderShape

Saugus lyginimas

Užraktas nuo vaikų

Transportavimo užraktas

Saugus dėklas lygintuvui

Stabilizuojantys kojų dangteliai

Dizaino savybės

Lyginimo paviršius: Išplėstas metalinis tinklelis

Kojos: Milteliniu būdu dažyti metaliniai

vamzdžiai

Lentos danga

Viršutinis sluoksnis: 100 % medvilnė

Antrasis sluoksnis: Porolonas

Trečiasis sluoksnis: 3D tekstilė

Keturi sluoksniai: Dengta veltiniu

Techniniai duomenys

Lentos matmenys: 120 x 38 cm

Lentos svoris: 6,9 kg

Pakuotės matmenys („vienas viename“): 8 x

49 x 159 cm

Pakuotės matmenys („du viename“): 15 x 49 x

159 cm
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