
 

Strijkplank

Easy8 Express

 
Ontworpen voor
stoomstrijkijzers

Unieke ShoulderShape

PerfectFlow Express-hoes

 

GC206/30

Supereenvoudig en snel strijken dankzij 8 slimme

functies

Met ShoulderShape en PerfectFlow Express-overtrek

De Philips-strijkplank met ShoulderShape maakt strijken makkelijker. U hoeft het

kledingstuk niet steeds goed te leggen en bent sneller klaar. De innovatieve

PerfectFlow Express-hoes verbetert de stoomcirculatie en geeft u 33% snellere

resultaten.

Snel strijken

Eenvoudig overhemden strijken: unieke ShoulderShape

Sneller strijken met 3D-textiel: PerfectFlow Express-hoes

Gemakkelijk strijken

Geen snoer in de weg: speciale snoerhouder

Kledingstukken direct na het strijken ophangen: handig ophangrek

Geïntegreerd stopcontact

Gemakkelijk strijken voor iedereen: in hoogte verstelbaar

Veilig strijken

Extra stabiliteit: antislipvloerdoppen

Veilig strijkijzerplateau

Ontworpen voor veilig strijken: kinder- en transportbeveiliging
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Kenmerken

Unieke ShoulderShape

Met de unieke ShoulderShape is het strijken

van overhemden eenvoudiger dan ooit. Dankzij

de innovatieve vorm kunt u overhemden

strijken zonder dat u ze steeds hoeft te

verplaatsen, zodat strijken sneller en

makkelijker gaat.

PerfectFlow Express-hoes

De innovatieve PerfectFlow Express-overtrek is

ontworpen voor gebruik met stoomstrijkijzers.

De overtrek is gemaakt van poreus 3D-textiel

dat de stoomcirculatie verbetert, waardoor de

stoom op een effectieve manier wordt gebruikt

voor betere strijkresultaten, een hogere

snelheid en meer gemak.

Geïntegreerd stopcontact

Het snoer van uw strijkijzer is nu nog langer! U

kunt de stekker van het strijkijzer in het

stopcontact aan de onderkant van de

strijkplank steken zodat u de volledige lengte

van het snoer van het strijkijzer kunt gebruiken

voor ultieme bewegingsvrijheid.

CordGuide

CordGuide is een uniek Philips-accessoire,

speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat

het snoer van het stoomstrijkijzer niet in de

weg zit. Het snoer wordt via de houder op een

bepaalde plek op de strijkplank bevestigd,

zodat het eerder gestreken delen niet opnieuw

kan kreuken. De houder kan eenvoudig worden

verwijderd en op elke gewenste plek op de

plank worden geplaatst.

Handig ophangrek

U hoeft niet te zoeken naar een plek om uw net

gestreken shirts aan op te hangen. Hang de

kledingstukken direct na het strijken aan het

handige ophangrek.

Stabiliserende vloerdoppen

Bij het ontwerpen van deze strijkplank is extra

aandacht besteed aan de stabiliteit. De

speciale poten met antislipvloerdoppen zorgen

ervoor dat de strijkplank stabiel en veilig is.

Veilig strijkijzerplateau

Het stabiele en veilige strijkijzerplateau is

geschikt voor zowel links- als rechtshandig

gebruik

Kinder- en transportbeveiliging

De kinder- en transportbeveiliging voorkomt

dat de strijkplank per ongeluk inklapt terwijl u

aan het strijken bent en houdt de strijkplank

gesloten tijdens het opbergen.

Verstelbare hoogte

De hoogte van de strijkplank is eenvoudig aan

uw lengte aan te passen met de hendel onder

de strijkplank. De hoogte kan worden ingesteld

van 70 tot 94 cm.



Strijkplank GC206/30

Specificaties

Snel en handig strijken

PerfectFlow-strijkplankhoes

Ophangrek voor shirts

In hoogte verstelbaar: 70-95 cm

Hoogtestand: 6 stand(en)

Geschikt voor: Stoomstrijkijzers

Stekker

ShoulderShape

Veilig strijken

Kinderslot

Transportbeveiliging

Veilig strijkijzerplateau

Stabiliserende vloerdoppen

Kenmerken

Strijkoppervlak: Geavanceerd fijnmazig filter

Benen: Met poederlak bespoten buizen

Hoes voor strijkplank

Bovenlaag: 100% katoen

Tweede laag: Schuim

Derde laag: 3D-textiel

Vierde laag: Bedekt met een gevoerde laag

Technische specificaties

Plankafmetingen: 120 x 38 cm

Gewicht van de plank: 6,9 kg

Afmetingen verpakking (1-in-1): 8 x 49 x

159 cm

Afmetingen verpakking (2-in-1): 15 x 49 x

159 cm
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