
 

Αποχνουδωτής

 
Αφαιρεί τα χνούδι από τα ρούχα

Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα

Με 2 μπαταρίες AA Philips

 

GC026/30

Αποχνουδωτής
Ξαναζωντανέψτε τα παλιά σας ρούχα στη στιγμή

Ο αποχνουδωτής της Philips σάς επιτρέπει να αφαιρέσετε εύκολα και γρήγορα τους κόμπους

από όλους τους τύπους υφασμάτων. Όλα τα είδη σας, είτε το πουλόβερ είτε η κουβέρτα σας,

θα γίνουν ξανά σαν καινούρια!

Αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση κόμπων

Εξαιρετικά πλατιά λεπίδα που καλύπτει μεγάλη επιφάνεια με μία κίνηση

Η λεπίδα κάνει 8800 περιστροφές/λεπτό, για αποτελεσματική αφαίρεση των κόμπων

3 μεγέθη οπών στο πλέγμα, για αφαίρεση κόμπων κάθε μεγέθους

Κάλυμμα ρύθμισης ύψους για τα πιο ευαίσθητα ρούχα

Εύκολη χρήση

Το δοχείο για τους κόμπους αδειάζει και αφαιρείται εύκολα

Το βουρτσάκι καθαρισμού σας βοηθά να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες AA Philips
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Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά πλατιά λεπίδα

Η εξαιρετικά πλατιά λεπίδα καλύπτει μεγαλύτερη

περιοχή του ρούχου ταυτόχρονα και, συνεπώς,

χρειάζονται λιγότερες κινήσεις για να κάνετε τα

ρούχα σας σαν καινούρια

Η λεπίδα κάνει 8800 περιστροφές/λεπτό

Οι λεπίδες περιστρέφονται έως και 8.800 στροφές/

λεπτό για αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση των

κόμπων από τα ρούχα σας

Μεγάλο αποσπώμενο δοχείο κόμπων

Το δοχείο, όπου αποθηκεύονται οι κόμποι, αφαιρείται

και αδειάζεται εύκολα.

Ξυριστική κεφαλή με ειδική σχεδίαση

Λόγω του πλέγματος με 3 διαφορετικά μεγέθη οπών,

κόμποι όλων των μεγεθών οδηγούνται στο

εσωτερικό της συσκευής και αφαιρούνται

αποτελεσματικά από το ύφασμα.

Κάλυμμα ρύθμισης ύψους

Το κάλυμμα ρύθμισης ύψους επιτρέπει την αφαίρεση

κόμπων ακόμη και από τα πιο ευαίσθητα ρούχα

Βούρτσα καθαρισμού

Το βουρτσάκι καθαρισμού σάς βοηθά να καθαρίζετε

εύκολα τη συσκευή μετά τη χρήση. Ακολουθήστε τις

οδηγίες γρήγορης έναρξης που περιλαμβάνονται στη

συσκευασία για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες AA

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες AA

Philips.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Βούρτσα

Προστασία ευαίσθητων υφασμάτων

Βιωσιμότητα

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος ισχύος: 2 μπαταρίες AA

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 12,3 x 5,8 x 8 εκ.
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