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8 inteligentnych rozwiązań naprawdę ułatwia

prasowanie

Z unikatowym systemem ShoulderWing

Deska odgrywa ważną rolę podczas prasowania. Nowa deska do prasowania

firmy Philips jest dopracowana w każdym szczególe, dzięki czemu naprawdę

ułatwia tę czynność. Ta wyjątkowa deska oferuje 8 sprytnych udogodnień, które

rozwiążą wszystkie problemy związane z prasowaniem.

Szybkie prasowanie

Łatwe prasowanie bez wody kapiącej na podłogę

Deska i podstawka na żelazko w rozmiarze XL — większa powierzchnia prasowania

Doskonałe dopasowanie do żelazek z generatorem pary — podstawka XL na żelazko

Łatwe prasowanie koszul — wyjątkowy system ShoulderWing

Wygodne prasowanie

Lżejsza o 1 kg*

O 60% mniej hałasu podczas prasowania*

Wieszak do ubrań

Bezpieczne prasowanie

Opracowana z myślą o stabilności — zabezpieczenie na czas transportu oraz nasadki

na nóżki



Deska do prasowania GC240/25

Zalety

Lżejsza o 1 kg

Deska do prasowania jest teraz lżejsza o 1 kg

w porównaniu do poprzedniej wersji — ułatwia

to jej przenoszenie przed i po prasowaniu

Wieszak do ubrań

Nie musisz już szukać wokół siebie miejsca na

powieszenie świeżo wyprasowanych koszul.

Możesz powiesić wszystko zaraz po

wyprasowaniu na wygodnym wieszaku.

Zabezpieczenie na czas transportu i nasadki

na nóżki

Zabezpieczenie na czas transportu zapobiega

przypadkowemu przewróceniu się deski

podczas prasowania. Uniemożliwia również

otwarcie się deski podczas przechowywania.

Deska ma dwunożną konstrukcję z

antypoślizgowymi nasadkami, które

zapewniają jej jeszcze większą stabilność.

Podstawka XL na żelazko

Stabilna i wyjątkowo duża podstawka na

żelazko nadaje się idealnie do stosowania z

generatorami pary. Jest odporna na wysoką

temperaturę i można jej bezpiecznie używać

również z żelazkami parowymi.

Deska XL i podstawka XL

Kształt deski XL firmy Philips (120 x 45cm)

zapewnia większą powierzchnię prasowania.

Jest również idealny do prasowania dużych

elementów, takich jak pościel i obrusy. Stabilna

i wyjątkowo duża podstawka na żelazko

idealnie nadaje się do stosowania z

generatorami pary. Jest odporna na wysoką

temperaturę i można jej bezpiecznie używać

również z żelazkami parowymi.

O 60% mniej hałasu podczas prasowania

Pokrowiec na deskę zapewnia większą wygodę

prasowania, ponieważ dzięki niemu poziom

hałasu podczas prasowania jest o 60% niższy

niż w przypadku pokrowca wielowarstwowego

Pokrowiec AquaBlock zapobiegający kapaniu

AquaBlock to wyjątkowa technologia, która

zapobiega kapaniu skraplającej się pary na

podłogę. Dzięki temu ten pokrowiec stanowi

idealną powierzchnię do prasowania za

pomocą żelazka z generatorem pary.

Unikatowy system ShoulderWing

Dzięki systemowi ShoulderWing prasowanie

koszul jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ten

innowacyjny system pomaga w prasowaniu

koszul bez większych zmian pozycji —

pozwala to wyprasować je mniejszym

nakładem czasu i wysiłku. Wysuwane

elementy systemu ShoulderWing można

zamykać lub otwierać, w zależności od

prasowanego elementu garderoby.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Szybkie i wygodne prasowanie

System ShoulderWing

Wieszak na koszule

Regulacja wysokości: 70–94 cm

Ustawienie wysokości: 6 ustawień

Przeznaczone dla modeli: Żelazka z

generatorem pary, Żelazka parowe

Bezpieczne prasowanie

Antypoślizgowe nasadki na nóżki

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie na czas transportu

Stylistyka

Powierzchnia prasowania: Perforowany metal

Nogi: Malowany proszkowo metal

Pokrowiec

Górna warstwa: 100% bawełny

Druga warstwa: Pianka

Trzecia warstwa: Filc, Tkanina zapobiegająca

kapaniu

Czwarta warstwa: Filc

Dane techniczne

Wymiary produktu: 12 x 51 x 159 cm

Wymiary deski: 120 x 45 cm

Waga deski: 7,8 kg

* Od poprzedniej wersji modelu GC240

* Mniej hałasu w porównaniu z wielowarstwowymi

pokrowcami na deski
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