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8 intelligens megoldás, hogy a vasalás valóban

egyszerű legyen

Az egyedülálló ShoulderWing rendszerrel

A vasalódeszkának fontos szerepe van a vasalási élmény fokozásában. Az új

Philips vasalódeszka minden részletével az Ön munkáját könnyíti meg. Az

egyedülálló vasalódeszka 8 intelligens megoldással teszi problémamentessé a

vasalást.

Gyors vasalás

Sima vasalás, padlóra cseppenő víz nélkül

Vasaljon ki többet egyszerre: XL vasalódeszka és XL vasalótartó

Az XL vasalótartóval rendelkező gőzállomásokhoz ideális

Egyszerű ingvasalás: egyedülálló ShoulderWing rendszer

Kényelmes vasalás

1 kilogrammal könnyebb*

A vasalás 60%-kal halkabb*

Ruhaakasztó

Biztonságos vasalás

Stabilitásra tervezve: szállítási zár és csúszásgátló kupak
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Fénypontok

1 kilogrammal könnyebb

A vasalódeszka most 1 kilogrammal könnyebb

az előző változathoz képest, így egy

könnyedebb mozdulattal veheti elő vasalás

előtt.

Ruhaakasztó

Nem kell többé megfelelő helyet keresgélnie a

lakásban a frissen kivasalt ingek

felakasztására. Egyszerűen akassza fel a

kivasalt ruhákat a kényelmes akasztófogasra.

Szállítási zár és csúszásgátló kupak

A szállítási hordzár megakadályozza a

vasalódeszka véletlen összecsukódását

vasalás közben, tárolás közben pedig nem

engedi szétnyílni. A vasalódeszkát

csúszásmentes burkolattal ellátott, kettős

lábszerkezet tartja, ami kiemelkedő stabilitást

biztosít.

XL vasalótartó

A stabil és extra nagy vasalótartó tökéletes a

gőzállomásokhoz. Hőálló, így biztonságosan

használható gőzölős vasalókkal is.

XL vasalódeszka és XL vasalótartó

Vasaljon ki többet egyszerre a Philips XL

vasalódeszkával (120 x 45 cm). Nagy méretű

anyagok, például ágynemű vagy asztalterítő

vasalására is ideális. A stabil és extra nagy

vasalótartó tökéletes a gőzállomásokhoz.

Hőálló, így biztonságosan használható

gőzölős vasalókkal is.

A vasalás 60%-kal halkabb

Ezzel a vasalódeszka-huzattal kellemesebb a

vasalás, hiszen 60%-kal halkabb a többrétegű

vasalódeszka-huzathoz képest.

AquaBlock csepegésmentes borítás

Az egyedülálló AquaBlock technológia

megakadályozza, hogy a lecsapódott gőz a

padlóra csöpögjön, így ez a vasalódeszka-

huzat ideális vasalófelület a gőzállomás

vasalófejekhez.

Egyedülálló ShoulderWing rendszer

Az egyedülálló ShoulderWing rendszerrel az

ingvasalás egyszerűbb, mint valaha! Az

innovatív rendszernek köszönhetően a ruha

kevesebb igazgatásával vasalhat, így időt és

erőfeszítést spórolhat. A behúzható

ShoulderWing rendszer kinyitható és

becsukható, a vasalandó ruha típusától

függően.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Gyors és kényelmes vasalás

ShoulderWing rendszer

Akasztófogas ingeknek

Magasságállítási lehetőség: 70 - 94 cm

Magasságállítási lehetőségek: 6 beállítás(ok)

A következőkhöz használható:: Gőzállomás

vasalófejek, 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, Csepegésmentes

Negyedik réteg: Filc

Műszaki adatok

Termék méretei: 12 x 51 x 159 cm

A vasalódeszka méretei: 120 x 45 cm

A vasalódeszka súlya: 7,8 kg

* A GC240 előző verziójához képest

* Hangerőcsökkenés a többrétegű vasalódeszka-

huzathoz képest
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