
 

 

„Philips“ Easy8
Lyginimo lenta

Su „ShoulderWing“ sistema
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 unikalia „ShoulderWing“ sistema
ginimo lenta atlieka svarbų vaidmenį lyginant. Kuriant naująją „Philips“ lyginimo lentą buvo 
galvota apie kiekvieną detalę, kad jums lyginti būtų iš tiesų lengva. Unikalioje lentoje 
egruoti 8 išmanūs nustatymai, kuriuos pasirinkus bus išspręsta bet kokia lyginimo problema.

Greitas lyginimas
• Sklandus lyginimas be vandens lašelių ant grindų
• Išlyginkite daugiau vienu metu: XL formos lenta ir XL lygintuvo dėklas
• Idealiai tinka garų lygintuvams: XL lygintuvo dėklas
• Lengvas marškinių lyginimas: unikali „ShoulderWing“ sistema

Patogus lyginimas
• 1 kg lengvesnis*
• Lyginant skleidžia 60 % mažiau triukšmo*
• Drabužių pakaba

Saugus lyginimas
• Sukurta, kad būtų stabilu: transportavimo užraktas ir kojelių dangteliai



 1 kg lengvesnis

Dabar lyginimo lenta 1 kg lengvesnė nei 
ankstesnė jos versija, todėl lengviau pakelti 
prieš pradedant lyginti

Drabužių pakaba

Nebereikia ieškoti, kur pakabinti tik ką 
išlygintus marškinius. Drabužius galima kabinti 
tiesiai ant patogios kabyklos.

Transportavimo užraktas ir kojelių 
dangteliai

Transportavimo užraktas apsaugo nuo 
atsitiktinio lentos susiskleidimo lyginant ir 
išlaiko lentą suskleistą, kai nenaudojama. 
Lyginimo lentą laiko dviguba kojų konstrukcija 
su neslystančiais kojelių dangteliais, kurie 
suteikia papildomo stabilumo.

XL dėklas lygintuvui

Stabilus ir itin didelis dėklas lygintuvui puikiai 
tinka garų generatoriams. Be to, jis atsparūs 
karščiui, todėl galima saugiai naudoti su 
lygintuvais su garais.

XL lenta ir XL dėklas

Išlyginkite daugiau vienu metu su „Philips“ XL 
formos lentos (120 x 45 cm). Be to, ji idealiai 
tinka dideliems daiktams lyginti, tokiems kaip 
paklodės ir staltiesės. Stabilus ir itin didelis 
lygintuvo dėklas puikiai tinka garų lygintuvams. 
Be to, jis atsparus karščiui ir gali būti saugiai 
naudojamas su garų lygintuvais.

Lyginant skleidžia 60 % mažiau triukšmo

Lyginimas patogesnis su lyginimo lentos danga, 
dėl kurios lyginant skleidžiama 60 % mažiau 

triukšmo nei lyginant ant daugiasluoksnės 
lentos dangos

„AquaBlock“ danga su apsauga nuo 
nutekėjimo

„AquaBlock“ yra unikali technologija, 
neleidžianti garų kondensatui lašėti ant grindų, 
todėl ši lentos danga yra idealus lyginimo 
paviršius lyginant garų lygintuvais.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Greitas ir patogus lyginimas
• „ShoulderWing“ sistema
• Marškinių pakaba
• Aukščio reguliavimas: 70–94 cm
• Aukščio nustatymas: 6 nustatymai (-ų)
• Tinka naudoti su: Lygintuvai su garų generatoriumi, 

Garo lygintuvai

Saugus lyginimas
• Neslystantis, apsauginis dangtelis
• Užraktas nuo vaikų
• Transportavimo užraktas

Dizaino savybės
• Lyginimo paviršius: Perforuotas metalas
• Kojos: Milteliais dengtas metalas

Lentos danga
• Viršutinis sluoksnis: 100 % medvilnė
• Antrasis sluoksnis: Porolonas
• Trečiasis sluoksnis: Veltinis, Apsaugo nuo lašėjimo
• Keturi sluoksniai: Veltinis

Techniniai duomenys
• Gaminio matmenys: 12 x 51 x 159 cm
• Lentos matmenys: 120 x 45 cm
• Lentos svoris: 7,8 kg
•
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* Nuo ankstesnės versijos GC240
* Mažesnis garsas nei lyginant ant daugiasluoksnės lentos dangos

http://www.philips.com

