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 chytrých řešení pro skutečně snadné žehlení

jedinečným systémem ShoulderWing
hlicí prkno je velice důležité pro žehlení. Nové žehlicí prkno Philips je navrženo tak, aby 
m usnadnilo úplně vše. Unikátní prkno nabízí 8 chytrých řešení všech potíží při žehlení.

Rychlé žehlení
• Jednoduché žehlení košil: jedinečný systém ShoulderWing
• Dokonale klouzání s vícevrstvým potahem na prkno
• Více žehlení najednou: Žehlící prkno XL

Pohodlné žehlení
• Umožňuje vést kabel mimo pracovní prostor: spec. držák na kabel
• Umožní po žehlení zavěšení oblečení: držák pro pohodlné zavěšení

Bezpečné žehlení
• Dokonalá kombinace s generátory páry: velký prostor pro odkládání žehličky
• Navrženo pro bezpečnost: dětská a přepravní pojistka
• Mimořádná stabilita: Konstrukce s dvojitou protiskluzovou nohou



 Jedinečný systém ShoulderWing

S jedinečným systémem ShoulderWing je 
žehlení košil snazší než kdykoli dříve. Tento 
inovativní systém umožňuje žehlit košile 
s minimálními úpravami polohy, což vám ušetří 
čas i námahu. Zasouvací systém ShoulderWing 
lze otevřít a zavřít podle toho, jaký typ oděvu 
se chystáte žehlit.

Vícevrstvý potah na prkno

Potah na prkno je vyroben ze 100% bavlny a 
jako podpora slouží vrstvy pěny a plsti. Tato 
kombinace zajišťuje pohodlný a hladký žehlicí 
povrch.

Žehlicí prkno XL

Vyžehlete více látky najednou s žehlícím 
prknem XL Philips (120 x 45 cm). Je též ideální 

pro žehlení velkých kusů prádla, jako jsou 
prostěradla a ubrusy.

Speciální držák kabelu

Držák kabelu slouží k zabránění kontaktu 
kabelu s hadicí na páru. Tyč držáku kabel 
nadzvedává, takže se kabel během žehlení 
nedotýká oděvu a nevznikají nové přehyby na 
již vyžehlených částech.

Pohodlné zavěšení

Není třeba přemýšlet, kam s právě 
vyžehlenými košilemi. Oděvy můžete ihned po 
vyžehlení zavěsit na držák pro pohodlné 
zavěšení.

Velký prostor pro odkládání žehličky

Stabilní a zvláště velký prostor pro odkládání 
žehličky je dokonale vhodný pro systémové 

žehličky. Je rovněž teplovzdorný a lze jej 
bezpečně použít s parními žehličkami.

Dětská a přepravní pojistka

Dětská a přepravní pojistka zabraňuje 
náhodnému sklopení prkna během žehlení a 
také je zajišťuje v uzavřené poloze během 
skladování.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Rychlé a praktické žehlení
• Systém ShoulderWing: Ano
• Držák kabelu/hadice: Ano
• Zavěšení košilí: Ano
• Nastavení výšky: 70–94 cm
• Nastavení výšky: 6 nastavení
• Vhodné pro: Systémové žehličky, Napařovací 

žehličky

Bezpečné žehlení
• Protiskluzový ochranný kryt na nožky: Ano
• Dětský zámek: Ano
• Přepravní zámek: Ano

Vlastnosti designu
• Žehlicí povrch: Perforovaný kov
• Nohy: Pevný kov s práškovou úpravou

Potah na prkno
• Horní vrstva: 100% bavlna
• Druhá vrstva: Pěna
• Třetí vrstva: Plst

Technické údaje
• Rozměry výrobku: 160 x 50 x 12 cm
• Rozměry prkna: 120 x 45 cm
• Hmotnost prkna: 8,8 kg
•
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