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8 soluções inteligentes para um engomar verdadeiramente fácil

Com sistema ShoulderWing exclusivo

A tábua desempenha um papel importante na experiência de engomar. Todos os detalhes da nova tábua de

engomar da Philips foram pensados de forma a tornar o seu engomar verdadeiramente simples. Esta tábua

única inclui 8 soluções inteligentes que resolvem todos os incómodos do engomar

Engomar rápido

Engomar suave sem gotas de água no chão

Engome mais de uma só vez: formato de tábua XL e suporte para ferro XL

Ideal para geradores de vapor: suporte para ferro XL

Engomar camisas facilmente: sistema ShoulderWing exclusivo

Engomar cómodo

1 kg mais leve*

Engomar com menos 60% de ruído*

Cabide

Engomar seguro

Concebida para estabilidade: bloqueio para transporte e capas para os pés
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Destaques

1 kg mais leve

A tábua de engomar é agora 1 kg mais leve em

comparação com a versão anterior para um

transporte mais prático antes da sua sessão de

engomar

Cabide

Não precisa de procurar um local próximo de si

para pendurar as suas camisas acabadas de

engomar. Depois de engomar, pode pendurar

as peças de roupa directamente no prático

cabide para pendurar.

Bloqueio para transporte e capas para os pés

O bloqueio para transporte evita quedas

acidentais da tábua enquanto engoma e

mantém a tábua fechada enquanto está

arrumada. A tábua de engomar é suportada

por uma construção com perna dupla com

capas antideslizantes para os pés que

oferecem estabilidade adicional.

Suporte para ferro XL

O suporte para ferro extra-grande e estável é

perfeito para geradores de vapor. Este é

também resistente ao calor e pode ser

utilizado com segurança juntamente com ferros

a vapor.

Tábua de engomar XL e suporte para ferro XL

Engome mais de uma só vez com a tábua de

engomar de formato XL da Philips (120 x 45

cm). Também é ideal para engomar peças

grandes, como lençóis e toalhas de mesa. O

suporte para ferro extra-grande e estável é

perfeito para geradores de vapor. Igualmente

resistente ao calor, pode ser utilizado em

segurança com ferros a vapor.

Engomar com menos 60% de ruído

A experiência de engomar torna-se mais

prática com a protecção da tábua de engomar

que lhe oferece um engomar mais silencioso

com menos de 60% de ruído em termos de

potência de som em comparação com uma

protecção para tábua multicamadas

Protecção anti-gotas AquaBlock

Aquablock é uma tecnologia exclusiva que

evita que o vapor condensado pingue no chão,

o que torna esta protecção da tábua na

superfície de engomar perfeita para ferros com

gerador de vapor.

Sistema ShoulderWing exclusivo

Com o sistema ShoulderWing exclusivo, passar

camisas a ferro nunca foi tão fácil. Este

sistema inovador ajuda-o a passar camisas a

ferro com poucos reposicionamentos das

peças, poupando tempo e esforço. O sistema

retráctil ShoulderWing pode ser aberto e

fechado, dependendo do tipo de peça de

roupa que pretende passar a ferro.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Engomar rápido e cómodo

Sistema ShoulderWing

Cabide pendurar camisas

Ajuste da altura: 70 - 94 cm

Regulação da altura: 6 regulação(ões)

Adequada para: Ferros com gerador de vapor,

Ferros a vapor

Engomar seguro

Antideslizante, capas protectoras para pés

Bloqueio infantil

Bloqueio de transporte

Características de design

Superfície de engomar: Metal perfurado

Pernas: Metal sólido revestido a pó

Protecção da tábua

Camada superior: 100% algodão

Segunda camada: Espuma

Terceira camada: Feltro, Anti-gotas

Quarta camada: Feltro

Especificações técnicas

Dimensões do produto: 12 x 51 x 159 cm

Dimensões da tábua: 120 x 45 cm

Peso da tábua: 7,8 kg

* Em comparação com versão anterior da GC240

* Redução do som em comparação com protecção

multicamadas para tábua
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