
 

Nuppefjerner

 
Fjerner nupper og lo

Egner seg for alle plagg

2 Philips-AA-batterier følger
med

 

GC026/00

Nuppefjerner
Gi dine gamle plagg et nytt liv

En god nuppefjerner kan være din garderobes redningen. Enten det er

kasjmirgenseren, en kåpe eller et teppe som er dekket av stygge nupper, kan du nå

enkelt og raskt fjerne de med Philips nuppefjerner. Når du bruker dine klær er det

uunngåelig at det oppstår friksjon og gnissing mot plagget. Denne friksjonen får

de korte tøyfiberne til å bevege seg i garnet og danne små boller på stoffets

overflate -nupper. De roterende knvibladene på Philips nuppefjerner fanger

effektivt opp nupper og lo fra plaggene og samler de i en beholder. Endelig kan

du redde dine favorittplagg!

Rask og effektiv nuppefjerning

Stor knivoverflate for et raskere resultat

Knivbladene roterer opptil 8 800 runder/minutt for en effektiv nuppefjerning

Tre hullstørrelser i nettingen som takler alle nuppestørrelser

Hette med høydejustering for de mest sarte stoffene

Lett å bruke

Beholderen for nuppene er enkel å løsne og tømme

Rens apparatet med rengjøringsbørsten etter hvert bruk

To AA-batterier fra Philips følger med i esken



Nuppefjerner GC026/00

Høydepunkter

Stor knivoverflate

Den store knivoverflaten dekker større område

per drag, slik at du raskere og med færre drag

kan få dine plagg som nye igjen.

Knivbladene roterer opptil 8 800

runder/minutt

Knivbladene roterer opptil 8 800 runder/minutt

slik at den raskt og enkelt fjerner nupper fra

klærne

Stor, avtakbar beholder for nuppene

Beholderen der nuppene samles er enkel å

løsne og tømme, og straks klar for bruk igjen.

Hold hele garderoben nuppefri!

Skjærehode med spesiell utforming

Siden gitterhetten har hull i tre ulike størrelser,

fjernes både små og store nupper fra tekstilet

på en effektiv måte.

Hette med høydejustering

Hetten med høydejustering sørger for at du kan

fjerne nupper fra klær av sarte stoffer

Rengjøringsbørste

Med rengjøringsbørsten renser du enkelt

nuppefjerneren etter bruk. Gjør du dette hver

gang du bruker apparatet er du alltid klar for å

bekjempe nye nupper og få et fantastisk

resultat på dine plagg.

To AA-batterier følger med

To AA-batterier fra Philips følger med i esken.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Børste

Beskyttelse for tynt og fint stoff

Bærekraft

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Strømtype: 2 AA-batterier

Mål og vekt

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