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8 intelig. rozwiązań ułatwiających i

przyspieszających prasowanie
z systemem ShoulderShape i pokrowcem PerfectFlow Express

Deska do prasowania z systemem ShoulderShape firmy Philips ułatwia

prasowanie. Teraz można prasować szybciej bez konieczności częstych zmian

pozycji. Innowacyjny pokrowiec PerfectFlow Express zwiększa przepływ pary

emitowanej przez żelazko, dzięki czemu czas prasowania jest krótszy o 33%.

Szybkie prasowanie

Łatwe prasowanie koszul — wyjątkowy system ShoulderShape

Szybsze prasowanie z tkaniną 3D: pokrowiec PerfectFlow Express

Wygodne prasowanie

Specjalny uchwyt trzyma przewód na swoim miejscu

Wygodny wieszak na wyprasowane ubrania

Zintegrowane gniazdo zasilania

Wygodne prasowanie dla każdego dzięki regulacji wysokości

Bezpieczne prasowanie

Dodatkowa stabilizacja — antypoślizgowe nasadki

Bezpieczna podstawka na żelazko

Opracowano z myślą o bezpieczeństwie — blokada przed dziećmi i na transport
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Zalety

Wyjątkowy system ShoulderShape

Dzięki systemowi ShoulderWing prasowanie

koszul jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

wcześniej. Ten innowacyjny kształt pomaga w

prasowaniu koszul bez większych zmian

pozycji — pozwala to wyprasować je

mniejszym nakładem czasu i wysiłku.

Pokrowiec PerfectFlow Express

Innowacyjny pokrowiec na deskę PerfectFlow

Express został opracowany z myślą o

żelazkach parowych. Jest wyposażony w

porowatą tkaninę 3D, która zwiększa przepływ

pary wewnątrz pokrowca, co pozwala

skutecznie wykorzystać ją w celu poprawy

efektów, prędkości i komfortu prasowania.

Zintegrowane gniazdo zasilania

Teraz przewód żelazka jest jeszcze dłuższy!

Można podłączyć żelazko bezpośrednio do

gniazda zasilania pod powierzchnią deski i

korzystać z jeszcze dłuższego przewodu

żelazka z pełną swobodą ruchów.

Prowadnica do przewodu CordGuide

Prowadnica do przewodu CordGuide to

wyjątkowe akcesorium firmy Philips, dzięki

któremu przewód żelazka parowego nie będzie

Ci już przeszkadzać. Umożliwia

przymocowanie przewodu do jednego miejsca

na desce, aby nie gniótł on wyprasowanego

wcześniej materiału. Prowadnicę można łatwo

odłączyć i przymocować w dowolnym miejscu

na desce.

Wygodny wieszak

Nie musisz już szukać wokół siebie miejsca na

powieszenie świeżo wyprasowanych koszul.

Możesz powiesić wszystko zaraz po

wyprasowaniu na wygodnym wieszaku.

Stabilizujące antypoślizgowe nasadki

Ta deska do prasowania została opracowana z

myślą o dodatkowej stabilności. Specjalna

konstrukcja nóg z antypoślizgowymi

nasadkami sprawia, że deska jest stabilna i

bezpieczna.

Bezpieczna podstawka na żelazko

Stabilna i bezpieczna podstawka na żelazko

jest dostosowana do potrzeb osób lewo- i

praworęcznych

Blokada przed dziećmi i na transport

Zabezpieczenie przed dziećmi oraz na czas

transportu zapobiega przypadkowemu

przewróceniu się deski podczas prasowania.

Umożliwia również zamknięcie deski podczas

przechowywania.

Regulacja wysokości

Dźwignia pod powierzchnią deski do

prasowania pozwala łatwo dostosować jej

wysokość do swojego wzrostu. Można

regulować wysokość w zakresie od 70 do

94 cm.
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Dane techniczne

Szybkie i wygodne prasowanie

Pokrowiec na deskę PerfectFlow

Wieszak na koszule

Regulacja wysokości: 70–95 cm

Ustawienie wysokości: 6 ustawień

Przeznaczone dla modeli: Żelazka parowe

Gniazdo zasilania

ShoulderShape

Bezpieczne prasowanie

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie na czas transportu

Bezpieczna podstawka na żelazko

Stabilizujące antypoślizgowe nasadki

Stylistyka

Powierzchnia prasowania: Wysuwana

metalowa siateczka

Nogi: Malowane proszkowo metalowe rurki

Pokrowiec

Górna warstwa: 100% bawełny

Druga warstwa: Pianka

Trzecia warstwa: Tkanina 3D

Czwarta warstwa: Powlekany filc

Dane techniczne

Wymiary deski: 120 x 38 cm

Waga deski: 6,9 kg

Wymiary opakowania (1 w 1): 8 x 49 x 159 cm

Wymiary opakowania (2 w 1): 15 x 49 x 159 cm
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