
 

Žehliaca doska

Easy8

 
So systémom ShoulderWings

Poťah PerfectFlow

 

GC260/05

8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché

žehlenie
S jedinečným systémom ShoulderWings a poťahom

PerfectFlow

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

Easy8 myslí na každý detail a žehlenie vám skutočne zjednoduší. Táto doska je

vybavená 8 inteligentnými riešeniami pre skutočne jednoduché žehlenie.

Rýchle žehlenie

Jednoduché žehlenie košieľ: jedinečný systém ShoulderWing

Rýchlejšie žehlenie bez mokrých škvŕn: poťah PerfectFlow

Žehlite vo veľkom: extra veľká žehliaca doska

Pohodlné žehlenie

Kábel už nebude zavadzať: špeciálny držiak kábla

Zavesenie odevu po vyžehlení: praktický vešiak

Bezpečné žehlenie

Ideálna v kombinácii so žehliacimi naparovacími systémami: extra veľký podstavec na

žehličku

S dôrazom na bezpečnosť: detský zámok a zámok pri prenášaní

Výnimočná stabilita: konštrukcia s dvoma nohami s protišmykovými nožičkami
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Hlavné prvky

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.

Poťah dosky PerfectFlow

Poťah dosky PerfectFlow je výsledkom

spoločného vývoja spoločností Brabantia

a Philips, ktorého cieľom bolo dosiahnuť

najlepší výkon pri žehlení. Tento inovačný

poťah obsahuje špeciálnu 3D látku, ktorá

zlepšuje prúdenie pary v štruktúre poťahu, čím

sa para využíva účinnejšie a zlepšujú sa

výsledky, rýchlosť a pohodlie pri žehlení.

Vďaka špeciálnej konštrukcii poťahu

a priedušnej 3D látke zostane poťah dosky,

a s ním aj vaša podlaha, suchý dokonca aj po

dlhom sústavnom žehlení.

Extra veľká žehliaca doska

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.

Špeciálny držiak kábla

Vďaka špeciálnemu držiaku vám pri žehlení

nebude zavadzať kábel ani hadica na paru. Tyč

držiaka zdvíha kábel, ktorý sa tak pri žehlení

nedotýka odevu, čím zabraňuje vytváraniu

nových záhybov na už vyžehlených častiach.

Praktický vešiak

Už okolo seba nemusíte hľadať miesto, kam

zavesiť čerstvo vyžehlené košele. Svoje

oblečenie môžete zavesiť hneď po vyžehlení

na praktickú závesnú tyč.

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.

Detský zámok a zámok pri prenášaní

Detský zámok a zámok pri prenášaní zabráni

neúmyselnému zloženiu dosky a udrží dosku

uzavretú aj pri odkladaní.

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.
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Technické údaje

Rýchle a pohodlné žehlenie

Systém ShoulderWing: áno

Poťah dosky PerfectFlow: áno

Držiak kábla/hadice: áno

Lišta na zavesenie košelí: áno

Nastavenie výšky: 70 – 94 cm

Nastavenie výšky: 6 nastavenie(-í)

Vhodné pre: Žehliace naparovacie systémy,

Naparovacie žehličky

Bezpečné žehlenie

Protišmykové ochranné viečko na nožičky: áno

Detský zámok: áno

Zámok pri prenášaní: áno

Dizajnové prvky

Žehliaca plocha: Perforovaný kov

Nohy: Pevný kov upravený práškovou farbou

Poťah na dosku

Vrchná vrstva: 100 % bavlna

Druhá vrstva: Pena

Tretia vrstva: 3D látka

Štvrtá vrstva: Obalená plsť

Technické špecifikácie

Rozmery produktu: 160 x 50 x 12 cm

Rozmery dosky: 120 x 45 cm

Hmotnosť dosky: 9,5 kg

Dizajn poťahu na dosku: Jarné vtáky
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