
 

Pūkų rinkiklis

 
Šalina pūkus nuo drabužių

Tinka visiems drabužiams

Pridedamos 2 „Philips“ AA
baterijos

 

GC026/00

Pūkų rinkiklis
Akimirksniu atnaujinkite senus drabužius.

„Philips“ drabužių pūkų šalinimo įrenginiu lengvai ir greitai pašalinsite pūkus nuo

visų tipų drabužių. Ar tai būtų jūsų megztinis, ar apklotas, visi jie atrodys kaip nauji!

Veiksmingas ir greitas drabužių pūkų šalinimas

Didelis ašmenų paviršius vienu metu padengia didelį paviršių

Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad būtų veiksmingai šalinami pūkai

3 dydžių tinklelio skylutės – visų dydžių pūkams šalinti

Aukščio reguliavimo gaubtelis ploniausiems drabužiams

Paprasta naudoti

Pūkų talpyklą lengva išimti ir ištuštinti

Valymo šepetėlis padeda išvalyti prietaisą po naudojimo

Pakuotėje pridedamos 2 „Philips“ AA baterijos
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Ypatybės

Didelis ašmenų paviršius

Dėl didelio ašmenų paviršiaus uždengiamas

didesnis drabužių plotas, todėl valant

drabužius reikia atlikti mažiau judesių – jūsų

drabužiai atrodys kaip nauji

8 800 aps./min. ašmenų sukimasis

Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad būtų

veiksmingai ir greitai šalinami pūkai nuo

drabužių

Didelė išimama pūkų talpykla

Pūkų talpyklą, kurioje surenkami ir laikomi

pūkai, lengva išimti ir ištuštinti.

Specialios konstrukcijos skutimo galvutė

Dėl tinklelio su 3 skirtingo dydžio skylutėmis

pagaunami visų dydžių pūkai ir veiksmingai

šalinami nuo drabužių.

Aukščio reguliavimo gaubtelis

Aukščio reguliavimo gaubtelis leidžia pašalinti

pūkus net nuo ploniausių drabužių

Valymo šepetys

Naudodamiesi valymo šepetėliu nesunkiai

išvalysite prietaisą po naudojimo.

Vadovaukitės pakuotėje pridedamame greitos

pradžios vadove pateikta informacija ir

išvalykite prietaisą.

Pridedamos 2 AA baterijos

Pakuotėje pridedamos 2 „Philips“ AA baterijos.
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Specifikacijos

Priedai

Šepetėlis

Lengvai pažeidžiamų audinių apsauga

Pastovumas

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo tipas: 2 AA baterijos

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (P x A x I): 12,3 x 5,8 x

8 cm
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