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Fjerner fnug

Velegnet til alle materialer

2 Philips AA-batterier
medfølger
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Fnugfjerner
Giv dit gamle tøj nyt liv med det samme

En god fnugfjerner kan redde hele din garderobe. Uanset om det er din kashmir

trøje, frakke eller jakke, der er dækket af fnug kan du hurtigt og nemt fjerne dem

med Philips fnugfjerner. Når du bruger dit tøj er det uundgåeligt at gnide i stoffet.

Dette medfører at korte fibre begynder at bevæge sig og danne små kugler på

overfladen af stoffet. De roterende knviblade på Philips fnugfjernen fanger effektivt

disse fnug fra dit tøj og samler dem i en beholder. Endelig kan du redde dit

elskede tøj!

Effektiv og hurtig fnugfjernelse

Stor knivoverflade for hurtigere resultater

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

3 størrelser huller i nettet til at klare fnug i alle størrelser

Højdejusteringsdæksel til det sarteste tøj

Nem at anvende

Fnugbeholderen er nem at fjerne og tømme

Rensebørsten hjælper med at rengøre apparatet efter brug

2 Philips AA-batterier er inkluderet i pakken
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Vigtigste nyheder

Stor knivoverflade

Den store knivoverflade sikrer, at et større

område af tøjet dækkes på samme tid, og at

der således kræves færre strøg for at få tøjet til

at se nyt ud igen

Knivbladet roterer sig 8800 gange i minuttet

Knivene roterer op til 8800 omgange/min. og

giver en effektiv og hurtig fjernelse af fnug fra

dit tøj

Stor aftagelig fnugbeholder

Beholderen, hvor det afpillede fnug opbevares,

er nem at tage af og tømme. Alt dit tøj skal bør

være fnugfri!

Skærehoved med specielt design

På grund af nettet med 3 forskellige størrelser

af huller bliver alle størrelser fnug trukket ind i

det og fjernet effektivt fra stoffet.

Højdejusteringsdæksel

Højdejusteringsdækslet gør det muligt at fjerne

fnug fra selv det sarteste tøj

Rensebørste

Med rensebørsten kan du nemt rengøre

fnugfjerneren. Ved at gøre dette hver gang du

har brugt den er du altid klar til at bekæmpe

nye fnug og derved få et godt resultat på dit tøj.

2 AA-batterier medfølger

2 Philips AA-batterier er inkluderet i pakken.
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Specifikationer

Tilbehør

Børste

Beskyttelse af sarte stoftyper

Bæredygtighed

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Strømtype: 2 AA-batterier

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x H x L): 12,3 x 5,8 x 8 cm
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