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GC220/05

6 skvělých řešení pro snadné žehlení
Efektivní žehlicí prkno

Žehlicí prkno je velice důležité pro žehlení. Žehlicí prkno Philips je navrženo tak,

aby pomohlo urychlit a zjednodušit žehlení.

Rychlé žehlení

Dokonale klouzání s vícevrstvým potahem na prkno

Více žehlení najednou: Žehlící prkno XL

Pohodlné žehlení

Umožní po žehlení zavěšení oblečení: držák pro pohodlné zavěšení

Bezpečné žehlení

Dokonalá kombinace s generátory páry: velký prostor pro odkládání žehličky

Navrženo pro bezpečnost: dětská a přepravní pojistka

Mimořádná stabilita: Konstrukce s dvojitou protiskluzovou nohou



Žehlicí prkno GC220/05

Přednosti Specifikace

Vícevrstvý potah na prkno

Potah na prkno je vyroben ze 100% bavlny a

jako podpora slouží vrstvy pěny a plsti. Tato

kombinace zajišťuje pohodlný a hladký žehlicí

povrch.

Žehlicí prkno XL

Vyžehlete více látky najednou s žehlícím

prknem XL Philips (120 x 45 cm). Je též ideální

pro žehlení velkých kusů prádla, jako jsou

prostěradla a ubrusy.

Pohodlné zavěšení

Není třeba přemýšlet, kam s právě

vyžehlenými košilemi. Oděvy můžete ihned po

vyžehlení zavěsit na držák pro pohodlné

zavěšení.

Velký prostor pro odkládání žehličky

Stabilní a zvláště velký prostor pro odkládání

žehličky je dokonale vhodný pro systémové

žehličky. Je rovněž teplovzdorný a lze jej

bezpečně použít s parními žehličkami.

Dětská a přepravní pojistka

Dětská a přepravní pojistka zabraňuje

náhodnému sklopení prkna během žehlení a

také je zajišťuje v uzavřené poloze během

skladování.

Konstrukce s dvojitou nohou

Žehlicí prkno má konstrukci s dvojitou

protiskluzovou nohou, která zajišťuje zvýšenou

stabilitu.

 

Rychlé a praktické žehlení

Zavěšení košilí: Ano

Nastavení výšky: 70–94 cm

Nastavení výšky: 6 nastavení

Vhodné pro: Systémové žehličky, Napařovací

žehličky

Bezpečné žehlení

Protiskluzový ochranný kryt na nožky: Ano

Dětský zámek: Ano

Přepravní zámek: Ano

Vlastnosti designu

Žehlicí povrch: Perforovaný kov

Nohy: Pevný kov s práškovou úpravou

Potah na prkno

Horní vrstva: 100% bavlna

Druhá vrstva: Pěna

Třetí vrstva: Plst

Technické údaje

Rozměry výrobku: 160 x 50 x 12 cm

Rozměry prkna: 120 x 45 cm

Hmotnost prkna: 8 kg
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