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Compatível tábuas de engomar
convenc.
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Mantém o fio afastado
Para um engomar confortável e rápido

O CordGuide da Philips mantém o fio fixo à sua tábua de engomar de forma segura, para poder passar a ferro

de forma confortável e rápida. Nunca voltará a tropeçar no fio, o CordGuide é compatível com todas as tábuas

de engomar convencionais para manter o seu fio na posição adequada.

Mantém o fio afastado

Fixa o cabo para impedir o surgimento de vincos nas peças já passadas a ferro

Impede o emaranhamento do cabo durante o engomar

Evita danificar e tropeçar no fio

Fácil de usar

Facilmente compatível com tábuas de engomar convencionais

Concebido para todos os aparelhos de ferro a vapor
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Destaques Especificações

Sem vincos acidentais

O CordGuide fixa o cabo num determinado

local da tábua de modo a que não arraste

acidentalmente e provoque vincos nas peças

de roupa já engomadas.

Sem emaranhamento

O cabo não se emaranha quando está a

engomar.

Não tropeçar no fio

Evita que tropece no fio, protegendo-o contra

danos e evitando que passe acidentalmente

com o ferro sobre este.

Compatível c/ todas tábuas de engomar

O CordGuide é fácil de utilizar. Basta prendê-lo

à tábua de engomar e introduzir o fio do seu

ferro. O CordGuide é compatível com todas as

tábuas de engomar convencionais.

Concebida para ferros a vapor

O CordGuide é compatível com ferros a vapor

convencionais

 

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC): 35 x 28 x

24 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 10 x 5 x

4,4 cm

Peso total com embalagem: 0,065 kg
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