
 

Aparat de curăţat
scame

 
Îndepărtează scamele

Potrivit pentru toate tipurile de
haine

2 baterii AA Philips incluse

 

GC026/00

Aparat de curăţat scame
Revigorează-ţi vechile haine instantaneu

Aparatul de curăţat scame Philips îţi permite să îndepărtezi uşor şi rapid scamele

de pe orice articol de îmbrăcăminte. Toate hainele tale, indiferent că este vorba de

un pulover sau o pătură, vor arăta din nou ca noi!

Îndepărtare a scamelor rapidă şi eficientă

Lamă lată pentru acoperirea unei suprafeţe mari la o singură trecere

Rotire a lamei de până la 8800 rotaţii/min pentru îndepărtare eficientă

Orificii de 3 dimensiuni în sită pentru a îndepărta scamele de orice dimensiune

Capac cu înălţime reglabilă pentru cele mai delicate haine

Uşor de utilizat

Recipientul pentru scame este uşor de scos şi golit

Peria de curăţat te ajută să cureţi aparatul după fiecare utilizare

2 baterii Philips AA sunt incluse în ambalaj



Aparat de curăţat scame GC026/00

Repere

Lamă lată

Suprafaţa lată a lamei asigură acoperirea

simultană a unei zone mai mari a articolelor

vestimentare, fiind necesare mai puţine mişcări

pentru a-ţi face îmbrăcămintea să arate ca

nouă din nou

Rotire a lamei de 8800 rotaţii/min

Lamele se rotesc cu 8800 de rotaţii/min pentru

îndepărtarea eficientă şi rapidă a scamelor de

pe îmbrăcămintea ta

Recipient mare, detaşabil pentru scame

Recipientul în care se păstrează scamele este

uşor de scos şi golit.

Cap de radere cu design special

Graţie sitei cu 3 dimensiuni de orificii, scamele

de orice dimensiuni vor fi aspirate şi

îndepărtate eficient de pe ţesătură.

Capac cu înălţime reglabilă

Capacul cu înălţime reglabilă îţi permite să

îndepărtezi scamele chiar şi de pe cele mai

delicate haine

Perie de curăţat

Peria de curăţat te ajută să cureţi aparatul

după fiecare utilizare. Urmează instrucţiunile

din ghidul de iniţiere rapidă inclus în ambalaj

pentru a curăţa aparatul.

2 baterii AA incluse

2 baterii Philips AA sunt incluse în ambalaj.
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Specificaţii

Accesorii

Perie

Apărătoare pentru ţesături delicate

Sustenabilitate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Tip alimentare: 2 baterii AA

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (lxHxL): 12,3 x 5,8 x

8 cm
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