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6 отлични решения за лесно гладене
Ефективна дъска за гладене

Дъската играе важна роля при гладенето. Дъската за гладене Philips е създадена да ви помага

да се справяте по-бързо и по-лесно с гладенето.

Бързо гладене

По-гладко плъзгане с многослойното покритие на дъската

Гладите повече наведнъж: дъска с размер XL

Удобно гладене

Окачвате дрехите след гладене: удобен лост за окачване

Безопасност при гладене

Идеална в комбинация с ютии с парогенератори: голяма поставка за ютия

Проектирана за безопасност: заключване за деца и транспорт

Допълнителна стабилност: конструкция с двойни крака с капачки против плъзгане
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Многослойно покритие на дъската

Най-горният слой на дъската е изработен от 100%

памук и е подсилен със слой дунапрен и слой филц.

Това съчетание осигурява удобна и гладка гладеща

повърхност.

Дъска с размер XL

Гладете повече наведнъж с дъската за гладене с

размер XL (120 x 45 см) на Philips. Идеална е също и

за гладене на големи неща, като спално бельо и

покривки за маса.

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.

XL поставка за ютия

Стабилната и много голяма поставка за ютия е

идеална за ютии с парогенератори. Освен това тя е

топлоустойчива и безопасна за използване с парни

ютии.

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.

Конструкция с двойни крака

Дъската за гладене предлага допълнителна

стабилност, благодарение на конструкцията с двойни

крака с капачки против плъзгане.

 

Бързо и удобно гладене

Лост за окачване на ризи

Регулиране на височината: 70-94 см

Настройка на височината: 6 настройки

Подходящо за: Ютии с парогенератор, Парни

ютии

Безопасност при гладене

Без плъзгане, предпазни капачки на краката

Заключване за деца

Заключване за пренасяне

Компоненти на конструкцията

Гладеща повърхност: Перфориран метал

Крака: Солиден метал с прахово покритие

Покритие на дъската

Горен слой: 100% памук

Втори слой: Дунапрен

Трети слой: Филц

Технически данни

Размери на изделието: 160 x 50 x 12 см

Размери на дъската: 120 x 45 см

Тегло на дъската: 8 кг
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