
 

Golarka do tkanin

 
Usuwa zmechacenia z tkanin

Produkt odpowiedni do
wszystkich ubrań

W zestawie 2 baterie AA firmy
Philips

 

GC026/00

Golarka do tkanin
Natychmiastowe odnowienie starych ubrań

Golarka do tkanin Philips łatwo i szybko usuwa zmechacenia z różnych rodzajów

odzieży. Każda tkanina — zarówno sweter, jak i koc — będzie znów wyglądać jak

nowa!

Szybkie i skuteczne usuwanie zmechaceń

Duża powierzchnia ostrzy umożliwiająca usuwanie zmechaceń z większego obszaru

za jednym razem

Ostrza wykonujące aż do 8800 obrotów na minutę i skutecznie usuwające

zmechacenia

3 rozmiary otworów siateczki umożliwiające zbieranie zmechaceń dowolnych

rozmiarów

Nasadka regulująca wysokość do użycia z najdelikatniejszymi tkaninami

Wygodne użytkowanie

Pojemnik na zmechacenia można łatwo wyjmować i opróżniać

Szczoteczka do czyszczenia pomaga wyczyścić urządzenie po użyciu

W opakowaniu znajdują się 2 baterie AA firmy Philips
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Zalety

Duża powierzchnia ostrzy

Duża powierzchnia ostrzy pozwala na

usuwanie zmechaceń z większego obszaru

odzieży. Dzięki temu do przywrócenia

ubraniom świeżego wyglądu potrzebna będzie

mniejsza liczba ruchów.

Ostrza wykonujące 8800 obrotów na minutę

Ostrza wykonują aż do 8800 obrotów na

minutę , dzięki czemu skutecznie i szybko

usuwają zmechacenia z odzieży.

Duży, wyjmowany pojemnik na zmechacenia

Pojemnik, w którym znajdują się zebrane

zmechacenia, można łatwo wyjmować i

opróżniać.

Specjalnie zaprojektowana głowiąca goląca

Dzięki siateczce z otworami w 3 różnych

rozmiarach zmechacenia dowolnej wielkości

zostaną zebrane i dokładnie usunięte z

tkaniny.

Nasadka regulująca wysokość

Nasadka regulująca wysokość umożliwia

usuwanie zmechaceń nawet z

najdelikatniejszych tkanin.

Szczoteczka do czyszczenia

Szczoteczka do czyszczenia ułatwia

czyszczenie urządzenia po użyciu. W tym celu

należy postępować zgodnie z informacjami

podanymi w skróconej instrukcji obsługi

znajdującej się w opakowaniu.

W zestawie 2 baterie AA

W opakowaniu znajdują się 2 baterie AA firmy

Philips.
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Dane techniczne

Akcesoria

Szczotka

Osłona do delikatnych tkanin

Zrównoważony rozwój

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Dane techniczne

Rodzaj zasilania: 2 baterie AA

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x W x D): 12,3 x 5,8 x

8 cm
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