
 

Lyginimo lenta

Easy6 Express

GC202/30

6 sumanūs lengvo lyginimo sprendimai
su „ShoulderShape“

Lyginant lyginimo lenta vaidina labai svarbų vaidmenį. Ši „Philips“ lyginimo lenta yra sukurta lyginti garais. Su 6

sumaniais sprendimais lyginti bus lengva ir efektyvu.

Greitas lyginimas

„ShoulderShape“ – lengvas marškinių lyginimas

Lengvesnis slydimas, naudojant daugiasluoksnę lentos dangą

Patogus lyginimas

Patogus lyginimas kiekvienam: reguliuojamas aukštis

Saugus lyginimas

Saugus dėklas lygintuvui

Sukurtas saugumui: nuo vaikų apsaugantis ir transportuoti skirtas užraktas

Ypatingas stabilumas: neslystantys kojų dangteliai



Lyginimo lenta GC202/30

Ypatybės Specifikacijos

Daugiasluoksnė lentos danga

Lyginimo lentos danga pagaminta iš 100 %

medvilnės, kurios apačioje yra porolonas ir

veltinio sluoksniai. Toks derinys sukuria patogų

ir lygų lyginimo paviršių.

Reguliuojamas aukštis

Lyginimo lentos aukštį po lenta esančia

svirtimi nesunku nustatyti pagal savo ūgį.

Aukštis gali būti nuo 70 iki 94 cm.

Stabilizuojantys kojų dangteliai

Kuriant šią lyginimo lentą ypatingas dėmesys

skirtas stabilumui. Dėl specialaus kojų dizaino

ir neslystančių kojų dangtelių lenta yra stabili

ir saugi.

Užraktas nuo vaikų ir transportavimo

Apsaugos nuo vaikų ir transportavimo užraktas

neleidžia lyginimo lentai atsitiktinai

susiskleisti, kai lyginate, ir išlaiko ją tvirtai

suspaustą, kai jos nenaudojate.

Saugus dėklas lygintuvui

Stabilus ir saugus lygintuvo dėklas pritaikytas

tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams

ShoulderShape

Dėl unikalios „ShoulderShape“ sistemos

marškinius išlyginsite lengviau nei iki šiol. Ši

novatoriška sistema padeda marškinius

išlyginti rečiau juos dėliojant ir taisant, todėl

sutaupoma laiko ir pastangų.

 

Greitas ir patogus lyginimas

Aukščio reguliavimas: 70–95 cm

Aukščio nustatymas: 6 nustatymai (-ų)

Tinka naudoti su: Garo lygintuvai

ShoulderShape

Saugus lyginimas

Užraktas nuo vaikų

Transportavimo užraktas

Saugus dėklas lygintuvui

Stabilizuojantys kojų dangteliai

Dizaino savybės

Lyginimo paviršius: Išplėstas metalinis

tinklelis

Kojos: Milteliniu būdu dažyti metaliniai

vamzdžiai

Lentos danga

Viršutinis sluoksnis: 100 % medvilnė

Antrasis sluoksnis: Porolonas

Trečiasis sluoksnis: Veltinis

Techniniai duomenys

Lentos matmenys: 120 x 38 cm ( ties petine

forma – 45) cm

Lentos svoris: 5,8 kg

Pakuotės matmenys („vienas viename“): 8 x

49 x 159 cm

Pakuotės matmenys („du viename“): 15 x 49 x

159 cm
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