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oor comfortabel en snel strijken
 Philips CordGuide klemt het snoer stevig aan uw strijkplank vast, zodat u comfortabel 
 snel kunt strijken. De CordGuide is geschikt voor elke standaard strijkplank en maakt 
uikelen over het snoer verleden tijd.

Easy to use
• Geschikt voor alle standaardstrijkplanken
• Ontworpen voor stoomstrijkijzers

Keeps the cord out of the way
• Houdt het snoer op zijn plek om kreuken te voorkomen in gestreken gedeelten
• Voorkomt dat u het snoer strijkt of erover struikelt
• Voorkomt knopen in het snoer tijdens het strijken



 Geen onbedoelde kreuken

CordGuide houdt het snoer op zijn plaats op de 
strijkplank, zodat het niet per ongeluk kreuken 
veroorzaakt in reeds gestreken delen van het 
kledingstuk.

Geen knopen in het snoer

Het snoer zal niet in de knoop raken tijdens het 
strijken.

Niet meer struikelen over het snoer
Het voorkomt dat u over het snoer struikelt en 
voorkomt beschadigingen, zodat u niet per ongeluk 
eroverheen strijkt.

Geschikt voor alle strijkplanken

CordGuide is gemakkelijk te gebruiken. Bevestig het 
accessoire op uw strijkplank en plaats het snoer van 
uw strijkijzer erin. CordGuide past op alle 
standaardstrijkplanken.

Ontworpen voor stoomstrijkijzers
De CordGuide is compatibel met 
standaardstoomstrijkijzers.
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Afmetingen en gewicht
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 35 x 28 x 24 cm

• Productafmetingen (b x h x d): 10 x 5 x 4,4 cm
• Totale gewicht inclusief verpakking: 0,065 kg
•

Specificaties
Opbergvak voor snoer
Geschikt voor standaard strijkplanken
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