
Pokrowiec na deskę
do prasowania

Easy8

GC020/00

Wymienny pokrowiec zapewniający dłuższy okres eksploatacji

Do deski do prasowania Easy8

Użyj specjalnego wymiennego pokrowca na deskę do prasowania Easy8 zapewniającego dłuższy okres

eksploatacji, w tym pokrowca na system ShoulderWings. Dzięki systemowi ułatwiającemu prawidłowe

dopasowanie pokrowce można łatwo założyć i zamocować na desce.

Gładkie prasowanie

O 60% mniej hałasu podczas prasowania*

Łatwe prasowanie bez wody kapiącej na podłogę

Perfekcyjne dopasowanie

System ułatwiający dopasowanie

Idealny do deski Easy8: 120 x 45 cm

Wyposażona w system ShoulderWings

Doskonała współpraca z żelazkami z generatorem pary



Pokrowiec na deskę do prasowania GC020/00

Zalety Dane techniczne

System ułatwiający dopasowanie

Pokrowiec jest wyposażony w system zapięć

ułatwiający dopasowanie — daje on

gwarancję, że pokrowiec pozostanie napięty

na desce.

Idealny do deski Easy8

Pokrowiec został stworzony specjalnie z myślą

o zastosowaniu na desce Easy8. Pasuje także

na deski do prasowania o wymiarach

120 x 45 cm.

Wyposażony w system ShoulderWings

Zestaw zawiera także dwa wymienne pokrowce

do systemu ShoulderWings z odpowiednim

zapięciem ułatwiającym dopasowanie.

Doskonała współpraca z generatorami pary

Ten wymienny pokrowiec jest odpowiedni dla

generatorów pary Philips

O 60% mniej hałasu podczas prasowania

Prasowanie jest znacznie wygodniejsze z

wymiennym pokrowcem, dzięki któremu

poziom hałasu podczas prasowania jest o 60%

niższy niż w przypadku wielowarstwowego

pokrowca na deskę

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.

 

Pokrowiec

Górna warstwa: 100% bawełny

Druga warstwa: Pianka

Czwarta warstwa: Filc

Trzecia warstwa: Tkanina zapobiegająca

kapaniu

Dane techniczne

Wzór pokrowca deski: Świeża kolorystyka

Rozmiar deski: 120 x 45 cm

Rozmiar pokrowca: 130 x 55 cm

Zapięcie: Zapięcie ułatwiające dopasowanie

ShoulderWings: W zestawie

Grubość warstwy pianki: 3 mm

Wymiana

Przeznaczone dla modeli: GC240

* Mniej hałasu w porównaniu z wielowarstwowymi

pokrowcami na deski
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