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 nutikat lahendust tõeliselt lihtsaks triikimiseks

inulaadse ShoulderWingi süsteemiga
iikimislaual on triikimiskogemuse juures tähtis roll. Philipsi uue triikimislaua puhul on 
eldud igale pisiasjale, et triikimine oleks tõesti lihtne. Ainulaadsel triikimislaual on 

heksa nutikat lahendust, mis lahendavad kõik triikimisprobleemid.

Triigib kiirelt
• Sujuv triikimine ilma veepritsmeteta põrandal
• Triikige korraga rohkem: XL-triikimislaud ja XL-triikraua alus
• Ideaalne aurugeneraatoriga triikraudadele: XL triikraua alus
• Särke triikida on lihtne: ainulaadne ShoulderWing süsteem

Triikida on mugav
• 1 kg kergem*
• 60% vaiksem triikimine*
• Riidepuu

Triigib ohutult
• Stabiilne konstruktsioon: transpordilukk ja jalakorgid



 1 kg kergem

Triikimislaud on triikimisele eelnevaks 
lihtsamaks manööverdamiseks eelmise 
mudeliga võrreldes 1 kg võrra kergem.

Riidepuu

Enam ei pea otsima enda läheduses kohta, kuhu 
äsja triigitud särgid riputada. Võite rõivad 
pärast triikimist riputada otse mugavasse 
riidenagisse.

Transpordilukk ja jalakorgid

Transpordilukk ennetab triikimise ajal laua 
tahtmatut kokkukukkumist ja hoiab laua ka 
hoiundamise ajal suletuna. Triikimislaud toetub 
topeltjalgade konstruktsioonile, mille 
libisemiskindlad jalakorgid tagavad 
lisastabiilsuse.

XL-triikrauaalus

Kindel ja eriti suur triikrauaalus sobib ideaalselt 
aurugeneraatoritele. Et see on ka 
kuumusekindel, võib seda ohutult 
aurutriikraudadega kasutada.

XL-triikimislaud ja XL-triikraua alus

Philips XL-triikimislauaga (120 x 45 cm) saate 
korraga rohkem triikida. See sobib ideaalselt ka 
suuremate esemete, nt voodilinade ja 
laudlinade triikimiseks. Stabiilne ja eriti suur 
triikraua alus sobib ideaalselt 
aurugeneraatoritega kasutamiseks. Lisaks on 
see ka kuumuskindel ja seda saab ohutult 
aurutriikraudadega kasutada.

60% vaiksem triikimine

Seda triikimislaua katet kasutades on 
triikimiskogemus meeldivam, kuna 

mitmekihilise triikimislaua kattega võrreldes on 
asenduskatte helivõimsus 60% võrra madalam 
ja triikimine vaiksem.

Tilkumisvastane AquaBlock-kate

AquaBlock on ainulaadne tehnoloogia, mis 
ennetab kondenseerunud auru põrandale 
tilkumist, mistõttu on see triikimislaua kate 
ideaalne triikimispind aurugeneraatoriga 
triikrauaga triikimiseks.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Kiire ja mugav triikimine
• ShoulderWingi süsteem
• Särgi- ja pluusivarn
• Kõrguse reguleerimine: 70–94 cm
• Kõrguse seadistamine: 6 seadistust
• Sobib alljärgnevale: Aurugeneraatoriga 

triikimissüsteemid, Aurutriikrauad

Triigib ohutult
• Mittelibisev jalgu kaitsev kate
• Lapselukk
• Transpordilukk

Disainielemendid
• Triikimispind: Perforeeritud metallist
• Jalad: Pulberkattega metallist

Lauakate
• Pealmine kiht: 100% puuvill
• Teine kiht: Vaht
• Kolmas kiht: Vilt, Tilkumisvastane
• Neljas kiht: Vilt

Tehnilised andmed
• Toote mõõtmed: 12 × 51 × 159 cm
• Triikimislaua mõõtmed: 120 x 45 cm
• Triikimislaua kaal: 7,8 kg
•
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* Võrreldes eelnevate GC240 mudelitega
* Mitmekihilise triikimislaua kattega võrreldes madalam helivõimsus
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