
 

Дъска за гладене

Easy8

  със система ShoulderWing

 

GC240/25

8 интелигентни решения за наистина лесно гладене

С уникалната система ShoulderWing

Дъската за гладене играе важна роля при гладенето. В новата дъска за гладене Philips сме

помислили за всеки детайл, за да направим гладенето наистина лесно. Тази уникална дъска

включва 8 интелигентни решения, които решават всички проблеми при гладенето

Бързо гладене

Гладко гладене без капки вода по пода

Гладите повече наведнъж: дъска с размер XL и поставка за ютия с размер XL

Идеално за ютии с парен генератор: поставка за ютия с размер XL

Лесно гладене на ризи: уникална система ShoulderWing

Удобно гладене

1 кг по-лека*

Гладене с 60% по-малко шум*

Закачалка за дрехи

Безопасност при гладене

Създадена за стабилност: заключване за транспортиране и капачки на крачетата



Дъска за гладене GC240/25

Акценти

1 кг по-лека

Дъската за гладене вече е с 1 кг по-лека в сравнение

с предишната версия с цел по-удобно преместване

преди започване на гладенето

Закачалка за дрехи

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.

Заключване за транспортиране и капачки за

крачетата

Заключването за транспортиране предотвратява

инцидентното падане на дъската по време на гладене

и също задържа дъската затворена по време на

съхраняване. Дъската за гладене се прикрепя чрез

конструкция от двойни основи с капачета против

хлъзгане, които предоставят допълнителна

стабилност.

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.

Дъска с размер XL и поставка с размер XL

Гладете повече наведнъж с дъската с размер XL на

Philips (120 x 45 см). Тя е също идеална за гладенето

на големи предмети, като например чаршафи за легла

и покривки за маси. Стабилната и изключително

широка поставка за ютия е перфектна за парни

генератори. Тя е също така термоустойчива и може

да се използва безопасно с парни ютии.

Гладене с 60% по-малко шум

Гладенето е по-удобно с покритието на дъската за

гладене, което ви предоставя по-тихо гладене с 60%

намаляване на шума в звуковата мощност спрямо

многопластовото покритие на дъската

Покритие против прокапване AquaBlock

AquaBlock е уникална технология, която

предотвратява прокапването на кондензирана пара на

пода, което прави това покритие за дъска идеалната

повърхност за гладене за ютии с парен генератор.

Уникална система ShoulderWing

С уникалната система ShoulderWing гладенето на

ризи е по-лесно от всякога. Тази иновационна

система ви помага да изгладите ризите с по-малко

обръщане, като ви спестява време и усилия.

Прибиращата се система ShoulderWing позволява да

я отворите или затворите, според това каква дреха

ще гладите.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Дъска за гладене GC240/25

Спецификации

Бързо и удобно гладене

Система ShoulderWing

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, Против прокапване

Четвърти слой: Филц

Технически данни

Размери на продукта: 12 x 51 x 159 см

Размери на дъската: 120 x 45 см

Тегло на дъската: 7,8 кг

 

* От предишната версия на GC240

* Намаляване в звуковата мощност спрямо многопластовото

покритие на дъската
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