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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. A nova

tábua da Philips considera todos os detalhes para tornar o seu engomar

verdadeiramente simples. A tábua exclusiva inclui 8 soluções inteligentes que

resolvem todas as dificuldades do engomar.

Engomar rápido

Engomar camisas facilmente: sistema ShoulderWing exclusivo

Deslize mais suave com a protecção da tábua com várias camadas

Engome mais de uma só vez: Formato de tábua XL

Engomar cómodo

Mantenha o fio afastado: suporte especial para fio

Pendure a roupa após o engomar: cabide para pendurar cómodo

Engomar seguro

Combinação perfeita com sistemas de vapor: suporte para ferro XL

Concebido para segurança: bloqueio para crianças/de transporte

Estabilidade extra: construção com perna dupla e pés antideslizantes
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Destaques

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.

Protecção da tábua com várias camadas

A protecção da tábua é composta por 100%

algodão e é reforçada por camadas de espuma

e feltro. Esta combinação proporciona uma

superfície de engomar confortável e macia.

Formato de tábua XL

Passe mais de cada vez com o formato de

tábua XL da Philips (120 x 45 cm). Esta

também é ideal para engomar peças grandes,

como lençóis e toalhas de mesa.

Suporte especial para fio

Utilize o suporte para fio para manter o cabo

ou a mangueira de vapor afastados. A haste de

suporte para fio eleva o cabo para que este

não toque na peça de roupa durante o

engomar, impedindo o surgimento de novos

vincos nas peças já passadas a ferro.

Cabide para pendurar cómodo

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.

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.

Bloqueio para crianças e de transporte

O bloqueio para crianças e de transporte

impede quedas acidentais da tábua enquanto

passa a ferro e mantém a tábua fechada

enquanto esta está armazenada.

Construção com perna dupla

A tábua de engomar é suportada pela

construção com perna dupla e capas dos pés

antideslizantes, que proporciona estabilidade

extra.

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

Suporte para cabo/mangueira

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

Especificações técnicas

Dimensões do produto: 160 x 50 x 12 cm

Dimensões da tábua: 120 x 45 cm

Peso da tábua: 8,8 kg
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