
 

 

Philips Easy8
Покритие за дъска за 
гладене

GC020/05
Резервно покритие за по-дълъг живот

За дъската за гладене Easy8
Използвайте специалното резервно покритие за дъската за гладене Easy8, включително 

покритието за системата ShoulderWings, за да запазите по-дълго отличните резултати при 

работа. Тези покрития се поставят и фиксират лесно към дъската, благодарение на системата с 

велкро за лесно закрепване.

Идеално пасване
• Система за лесно закрепване
• Включително ShoulderWings
• Идеално за дъската за гладене Easy8: 120x45 см
• Идеално за ютии с парен генератор

Безпроблемно гладене
• Гладене с 60% по-малко шум*
• Гладко гладене без капки вода по пода



 Система за лесно закрепване

Покритията са снабдени със система с велкро за 
лесно закрепване, която ги държи добре 
изпънати върху дъската за гладене.

Идеално за дъската за гладене Easy8

Това покритие за дъска за гладене е специално 
проектирано за дъската Easy8. Подходящо е и за 
дъски с размери 120x45 см.

включително ShoulderWings

В комплекта са включени и две резервни 
покрития за ShoulderWings, също снабдени със 
система за лесно закрепване.

Идеално за парни генератори
Покритието на дъската за смяна е подходящо за 
парни генератори Philips

Гладене с 60% по-малко шум

Гладенето е по-удобно с покритието за смяна, 
което ви предоставя по-тихо гладене с 60% 
намаляване на шума в звуковата мощност спрямо 
многопластовото покритие на дъската

Покритие против прокапване 
AquaBlock

AquaBlock е уникална технология, която 
предотвратява прокапването на кондензирана 
пара на пода, което прави това покритие за дъска 
идеалната повърхност за гладене за ютии с парен 
генератор.
GC020/05

Спецификации
Технически спецификации
• Десен на покритието: Пеперуди
• Размер на дъската: 120 x 45 cm
• Размер на покритието: 130 x 55 cm
• Закрепване: Лесно закрепване с велкро
• Дебелина на слоя дунапрен: 3 mm
• ShoulderWings: Приложено
• Тегло на продукта в опаковка: 6.2 kg

Покривало на дъската
• Горен слой: 100% памук
• Четвърти слой: Филц
• Втори слой: Дунапрен
• Трети слой: Против прокапване

Резервни
• Подходящо за: GC240
•

* Намаляване в звуковата мощност спрямо многопластовото 
покритие на дъската
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