
 

Masă de călcat

Easy8

 
Cu sistemul ShoulderWing

 

GC240/25

8 Soluţii inteligente pentru călcatul hainelor cu

adevărat uşor

Cu sistem ShoulderWing unic

Masa de călcat joacă un rol important atunci când calci rufe. Noua masă de călcat

de la Philips dispune de toate detaliile necesare pentru a uşura călcatul rufelor.

Placa unică include 8 soluţii inteligente, care rezolvă toate problemele întâmpinate

atunci când calci rufe.

Călcare rapidă

Călcare lină fără apă scursă pe podea

Calcă mai mult: dimensiune XL a mesei şi a tăvii pentru fier

Ideală pentru staţiile de călcat cu abur: tavă XL pentru fier

Călcare uşoară a cămăşilor: sistemul unic ShoulderWing

Călcare comodă

Mai uşoară cu 1 kg*

Călcat cu 60 % mai puţin zgomot*

Umeraş

Călcare sigură

Concepută pentru stabilitate: siguranţă pentru transport şi capace pentru picioare



Masă de călcat GC240/25

Repere

Mai uşoară cu 1 kg

Masa de călcat este acum cu 1 kg mai uşoară

comparativ cu versiunea anterioară, putând fi

mutată comod pentru sesiunea de călcat

Umeraş

Nu trebuie să mai cauţi un loc pentru a-ţi

agăţa cămăşile proaspăt călcate. Poţi agăţa

hainele imediat după călcat pe bara comodă

pentru agăţat.

Siguranţă pentru transport şi capace pentru

picioare

Siguranţa pentru transport previne căderea

accidentală a mesei în timpul călcatului şi

menţine totodată masa închisă în timpul

depozitării. Masa de călcat este susţinută de o

construcţie cu picior dublu, cu capace

antiderapante pentru picioare ce asigură un

plus de stabilitate.

Tavă XL pentru fier

Tava pentru fier stabilă şi de dimensiuni foarte

mari este ideală pentru sistemele de călcat cu

abur. De asemenea, este rezistentă la căldură

şi poate fi utilizată în siguranţă cu fiarele de

călcat cu abur.

Masă de călcat şi tavă de dimensiuni XL

Calcă mai multe haine odată cu masa de

călcat dimensiune XL de la Philips (120 x 45

cm). Este ideală şi pentru călcatul articolelor

mari, precum lenjerii de pat şi feţe de masă.

Tava pentru fier stabilă şi de dimensiuni foarte

mari este ideală pentru staţiile de călcat cu

abur. De asemenea, este rezistentă la căldură

şi poate fi utilizată în siguranţă cu fiarele de

călcat cu abur.

Călcat cu 60 % mai puţin zgomot

Experienţa de călcat este mai comodă cu o

husă care îţi permite să calci rufele mai

silenţios, oferind o reducere de 60 % a

zgomotului faţă de husa multistrat

Husă antipicurare AquaBlock

AquaBlock este o tehnologie unică ce previne

scurgerea aburului condensat pe podea, ceea

ce face această husă suprafaţa ideală pentru

staţiile de călcat cu abur.

Sistem unic ShoulderWing

Cu sistemul unic ShoulderWing, călcatul

cămăşilor este mai uşor ca niciodată. Acest

sistem inovator permite călcatul cămăşilor fără

a necesita prea multe rearanjări, ceea ce-ţi

permite să economiseşti timp şi efort. Sistemul

retractabil ShoulderWing poate fi deschis şi

închis, în funcţie de tipul articolului care

urmează a fi călcat.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Călcare rapidă şi comodă

Sistem ShoulderWing

Bară de agăţare cămăşi

Ajustare pe înălţime: 70 - 94 cm

Setarea înălţimii: 6 setare/setări

Adecvat pentru: Staţii de călcat cu abur, Fiare

de călcat cu abur

Călcare sigură

Anti-alunecare, capac de picior de protecţie

Blocare pentru copii

Siguranţă la transport

Caracteristici de design

Suprafaţă de călcat: Metal perforat

Picioare: Metal solid acoperit cu un strat de

pulbere

Husă pentru masă

Strat superior: 100% bumbac

Al doilea strat: Burete

Al treilea strat: Fetru, Antipicurare

Al patrulea strat: Fetru

Specificaţii tehnice

Dimensiuni produs: 12 x 51 x 159 cm

Dimensiunile mesei: 120 x 45 cm

Greutatea mesei: 7,8 kg

* Comparativ cu versiunile anterioare ale modelului

GC240

* Reducere a nivelului de zgomot comparativ cu husa

multistrat
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