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XL vasalódeszka

 

GC220/05

6 nagyszerű megoldás az egyszerű vasalásért

Hatékonyságot növelő vasalódeszka

A vasalódeszka fontos szerepet játszik a vasalás során. A Philips vasalódeszka

úgy lett kialakítva, hogy könnyebbé és gyorsabbá tegye a vasalást.

Gyors vasalás

Könnyedebb siklás a többrétegű huzatnak köszönhetően

Vasaljon ki többet egyszerre: XL vasalódeszka

Kényelmes vasalás

Akassza fel ruháit a vasalást követően: kényelmes akasztófogas

Biztonságos vasalás

A gőzfejlesztőkkel tökéletesen kombinálható: XL vasalótartó

Biztonságos használatra tervezve: gyermekzár és szállítási hordzár

Extra stabilitás: dupla lábazat és csúszásgátló lábak



Vasalódeszka GC220/05

Fénypontok Műszaki adatok

Többrétegű huzat

A vasalódeszka borítása 100% pamutból

készült, amely alatt hab- és filcrétegek

találhatók. Ez a kombináció kényelmes és

sima vasalási felületet hoz létre.

XL vasalódeszka

Vasaljon többet egy lépésben a Philips XL

vasalódeszkával (120 x 45 cm), amely

nagyméretű anyagok, például ágynemű vagy

asztalterítő vasalására is ideális.

Kényelmes akasztófogas

Nem kell többé megfelelő helyet keresgélnie a

lakásban a frissen kivasalt ingek

felakasztására. Egyszerűen akassza fel a

kivasalt ruhákat a kényelmes akasztófogasra.

XL vasalótartó

A stabil és extra nagy vasalótartó tökéletes a

gőzfejlesztőkhöz. Hőálló, így biztonságosan

használható gőzölős vasalókkal is.

Gyermek- és szállítási hordzár

A gyermek- és szállítási hordzár

megakadályozza a vasalódeszka véletlen

összecsukódását vasalás közben, tárolás

közben pedig nem engedi szétnyílni.

Dupla lábazat

A vasalódeszkát csúszásmentes burkolattal

ellátott, kettős lábszerkezet tartja, ami

kiemelkedő stabilitást biztosít.

 

Gyors és kényelmes vasalás

Akasztófogas ingeknek

Magasságállítási lehetőség: 70-94 cm

Magasságállítási lehetőségek: 6 beállítás(ok)

A következőkhöz használható:: Gőzfejlesztős

vasalók, Gőzölős vasalók

Biztonságos vasalás

Csúszásmentes, a lábakat védő sapka

Gyermekzár

Szállítási zár

Kiviteli jellemzők

Vasalófelület: Lyukacsos fém

Láb: Porfestett öntöttfém

Huzat

Felső réteg: 100% pamut

Második réteg: Habszivacs

Harmadik réteg: Filc

Műszaki adatok

Termék méretei: 160 x 50 x 12 cm

A vasalódeszka méretei: 120 x 45 cm

A vasalódeszka súlya: 8 kg
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