
Žehlicí prkno

• Se systémem ShoulderWing

GC240/25

8 chytrých řešení pro skutečně snadné žehlení
 

S jedinečným systémem ShoulderWing

 
Žehlicí prkno je velice důležité pro žehlení. Nové žehlicí prkno Philips je navrženo tak, aby vám usnadnilo úplně vše. Unikátní

prkno nabízí 8 chytrých řešení všech potíží při žehlení.

Výhody

Rychlé žehlení
• Ideální pro parní generátory: prostor pro odkládání žehličky XL
• Více žehlení najednou: žehlící prkno XL a prostor pro odkládání

žehličky XL
• Hladké žehlení bez odkapávání vody na podlahu
• Jednoduché žehlení košil: jedinečný systém ShoulderWing
 
Pohodlné žehlení

• O 1 kg lehčí*
• Ramínko
• O 60 % méně hluku při žehlení*
 
Bezpečné žehlení
• Navrženo pro stabilitu: přepravní pojistka a krytky nožiček
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2017, Červenec 28)



Vlastnosti

O 1 kg lehčí

Žehlicí prkno je o 1 kg lehčí v porovnání s předchozí verzí a zajišťuje tak
pohodlnější manipulaci před žehlením.

Ramínko

Není třeba se rozhlížet, kam zavěsit právě vyžehlené košile. Oděvy můžete
ihned po vyžehlení zavěsit na držák pro pohodlné zavěšení.

Přepravní pojistka a kryty nožiček

Přepravní pojistka zabraňuje náhodnému sklopení prkna během žehlení a také
je zajišťuje v uzavřené poloze během skladování. Žehlicí prkno má konstrukci
s dvojitou protiskluzovou nohou, která poskytuje větší stabilitu.

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.

Žehlicí prkno XL a odkládací plocha XL

Vyžehlete více látky najednou s žehlicím prknem Philips XL (120 x 45 cm). Je
též ideální pro žehlení velkých kusů prádla, jako jsou prostěradla a ubrusy.
Stabilní a zvláště velký prostor pro odkládání žehličky je dokonale vhodný pro
parní generátory. Je rovněž teplovzdorný a lze jej bezpečně použít s parními
žehličkami.

O 60 % méně hluku při žehlení

Žehlení je příjemnější s tímto potahem žehlicího prkna, který poskytuje tišší
žehlení s 60% snížením hluku v rámci zvukového výkonu v porovnání
s vícevrstvým potahem žehlicího prkna.

Kryt proti prosakování AquaBlock

AquaBlock je unikátní technologie, která brání kondenzaci páry a odkapávání
vody na podlahu. Díky tomu je potah žehlicího prkna ideálním žehlicím
povrchem pro žehličky s parním generátorem.

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.
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Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Rychlé a praktické žehlení
Systém Shoulder-
Wing

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

Systém proti odkapávání
Čtvrtá vrstva Plst

Technické údaje
Rozměry výrobku 12 x 51 x 159 cm
Rozměry prkna 120 x 45 cm
Hmotnost prkna 7,8 kg

Rozměry balení
Výška 159,00 cm
Šířka 51,00 cm
Hloubka 12,00 cm
Čistá hmotnost 8,44 kg
Hrubá hmotnost 8,62 kg
EAN 08710103815655
Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu TR
Kód harmonizova-
ných systémů

732399

Vnější obal
Délka 54,00 cm
Šířka 20,00 cm
Výška 160,00 cm
Hrubá hmotnost 18,55 kg
EAN 18710103815652
Počet spotřebitel-
ských balení

2
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* Oproti předchozí verzi GC240
* Snížení zvukového výkonu v porovnání s vícevrstvým potahem žehlicího prkna
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