
 

Ontpiller
 

Verwijdert stofpluisjes

Geschikt voor alle
kledingstukken

Inclusief 2 Philips AA-batterijen

 

GC026/30

Ontpiller
Geef uw oude kleding direct een nieuw leven

Met de Philips-ontpiller verwijdert u gemakkelijk pluizen van alle soorten kleding.

Alles van truien tot dekens ziet er weer als nieuw uit!

Effectieve en snelle pluisverwijdering

Groot mesoppervlak dekt een groter gebied

Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering

3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten

In hoogte verstelbaar kapje voor de meest tere stoffen

Gebruiksvriendelijk

De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat schoon na gebruik

2 Philips AA-batterijen zijn in de verpakking meegeleverd
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Kenmerken

Groot mesoppervlak

Een groot mesoppervlak dekt een groter deel

van het kledingstuk, waardoor er minder

bewegingen nodig zijn om uw kleding weer

nieuw leven in te blazen

8800 mesbewegingen per minuut

Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een

effectieve en snelle verwijdering van

stofpluisjes van uw kleding

Grote verwijderbare opvangbak

De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes

worden opgeslagen, is gemakkelijk te

verwijderen en legen.

Scheerhoofd met speciaal ontwerp

Door 3 verschillende maasgrootten kunnen

stofpluisjes van alle grootten worden

meegenomen en effectief uit de stof worden

verwijderd.

In hoogte verstelbaar kapje

Door het in hoogte verstelbare kapje kunt u

zelfs pluisjes verwijderen van de meest tere

stoffen

Reinigingsborsteltje

Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw

apparaat na gebruik eenvoudig schoon. Volg

de meegeleverde snelstartgids in de

verpakking om het apparaat schoon te maken.

Inclusief 2 AA-batterijen

2 Philips AA-batterijen zijn in de verpakking

meegeleverd.
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Specificaties

Accessoires

Borstel

Delicate Fabric Protector

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Voedingstype: 2 AA-batterijen

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (b x h x d): 12,3 x 5,8 x

8 cm
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