
 

Žehliaca doska

Easy8

 
So systémom ShoulderWing

 

GC240/25

8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché

žehlenie

S jedinečným systémom ShoulderWing

Žehliaca doska zohráva pri žehlení dôležitú úlohu. Nová žehliaca doska Philips

myslí na každý detail a žehlenie vám skutočne zjednoduší. Táto unikátna doska je

vybavená 8 inteligentnými riešeniami pre bezproblémové žehlenie

Rýchle žehlenie

Hladké žehlenie bez kvapkania vody na podlahu

Žehlite vo veľkom: extra veľká žehliaca doska a extra veľký podstavec na žehličku

Ideálne pre generátory pary: extra veľký podstavec na žehličku

Jednoduché žehlenie košieľ: jedinečný systém ShoulderWing

Pohodlné žehlenie

O 1 kg ľahšie*

O 60 % tichšie žehlenie*

Vešiak na oblečenie

Bezpečné žehlenie

Navrhnuté na stabilitu: prepravný zámok a koncovky na nožičky



Žehliaca doska GC240/25

Hlavné prvky

O 1 kg ľahšie

Žehliaca doska je teraz v porovnaní

s predchádzajúcou verziou o 1 kg ľahšia, aby

ste sa pred žehlením nemuseli toľko namáhať

Vešiak na oblečenie

Už okolo seba nemusíte hľadať miesto, kam

zavesiť čerstvo vyžehlené košele. Svoje

oblečenie môžete zavesiť hneď po vyžehlení

na praktickú závesnú tyč.

Prepravný zámok a koncovky na nožičky

Prepravný zámok zabráni neúmyselnému

zloženiu dosky pri žehlení a udrží dosku

uzavretú aj pri odkladaní. Žehliaca doska

spočíva na konštrukcii s dvojitými nohami

s protišmykovými koncovkami, ktoré poskytujú

mimoriadnu stabilitu.

Extra veľký priečinok na žehličku

Stabilný a extra veľký priečinok na žehličku sa

dokonale hodí pre žehliace systémy s

naparovaním. Je tiež teplovzdorný a možno ho

bezpečne používať s naparovacími žehličkami.

Extra veľká žehliaca doska a extra veľký

podstavec

Vyžehlite väčšiu plochu naraz vďaka extra

veľkej žehliacej doske Philips (120 x 45 cm). Je

ideálna aj na žehlenie veľkých kusov,

napríklad posteľnej bielizne a obrusov. Stabilný

a extra veľký podstavec na žehličku sa

dokonale hodí na žehliace systémy

s naparovaním. Je tiež teplovzdorný a možno

ho bezpečne používať s naparovacími

žehličkami.

O 60 % tichšie žehlenie

Žehlenie je pohodlnejšie vďaka poťahu

žehliacej dosky, ktorý umožňuje tichšie

žehlenie – oproti viacvrstvovému poťahu dosky

má o 60 % nižšiu hlučnosť z hľadiska

akustického výkonu

S krytom proti odkvapkávaniu AquaBlock

AquaBlock je jedinečná technológia, ktorá

zabraňuje kvapkaniu skondenzovanej pary na

podlahu, vďaka čomu je tento poťah ideálnym

povrchom na žehlenie pomocou naparovacích

žehličiek.

Jedinečný systém ShoulderWing

S jedinečným systémom ShoulderWing je

žehlenie košieľ ľahšie ako kedykoľvek predtým.

Tento inovačný systém vám pomôže vyžehliť

košele s minimálnym posúvaním, takže vám

ušetrí čas i námahu. Zasúvateľný systém

ShoulderWing možno otvoriť či zatvoriť podľa

typu odevu, ktorý budete žehliť.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Žehliaca doska GC240/25

Technické údaje

Rýchle a pohodlné žehlenie

Systém ShoulderWing

Lišta na zavesenie košelí

Nastavenie výšky: 70 – 94 cm

Nastavenie výšky: 6 nastavenie(-í)

Vhodné pre: Žehliace naparovacie systémy,

Naparovacie žehličky

Bezpečné žehlenie

Protišmykové ochranné viečko na nožičky

Detský zámok

Zámok pri prenášaní

Dizajnové prvky

Žehliaca plocha: Perforovaný kov

Nohy: Pevný kov upravený práškovou farbou

Poťah na dosku

Vrchná vrstva: 100 % bavlna

Druhá vrstva: Pena

Tretia vrstva: Plsť, Proti odkvapkávaniu

Štvrtá vrstva: Plsť

Technické špecifikácie

Rozmery produktu: 12 x 51 x 159 cm

Rozmery dosky: 120 x 45 cm

Hmotnosť dosky: 7,8 kg

* V porovnaní s predchádzajúcou verziou GC240

* Zníženie akustického výkonu v porovnaní

s viacvrstvovým poťahom dosky
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