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Nukanpoistaja
Anna vanhoille vaatteillesi uusi elämä

Nukanpoistaja on tärkeä laite sillä se voi olla vaatekaapin sankari. Jos nukkaa on kertynyt lempi

kashmirneuleelle, takille tai viltille, Philips nukanpoistaja kerää nukan pois kätevästi käden käänteessä. Hiero ja

hankaa laitetta kangasta vasten jotta nukka muodostuisi palloiksi, ja Philips nukanpoistaja korjaa pallot siististi

ja tehokkaasti suoraan nukkasäiliöön. Vihdoin voit pelastaa lempivaatteesi.

Tehokas ja nopea nukanpoisto

Suuri teräpinta-ala nopeuttaa käsittelyä

Teränopeus on jopa 8 800 kierrosta minuutissa tehokkaaseen nukanpoistoon

3 reikäkokoa suojaverkoissa

Poistaa jopa itsepäiset nukat jotka eivät halua irrota

Helppokäyttöinen

Nukkasäiliö on helppo irrottaa ja tyhjentää

Puhdista laite harjan kanssa käytön jälkeen

Nukanpoistaja on kätevä ladata USB-latauksen kautta

Turvallinen valinta

Terä lopettaa pyörimisen automaattisesti kun kansi poistetaan

Ympäristöystävällisempi akku ei sisällä kadmiumia
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Kohokohdat Tekniset tiedot

Suuri teräpinta-ala

Suuri teräpinta-ala kattaa suuremman alueen

joten saat vaatteesi uuteen uskoon käden

käänteessä.

Erikoismuotoiltu ajopää

Suojaverkoissa on kolme eri reikäkokoa jotta

voit poistaa nukat kaikista materiaaleista.

Teränopeus jopa 8 800 kierrosta minuutissa

Terä pyörii jopa 8 800 kierrosta minuutissa ja

kerää nukat pois nopeasti ja tehokkaasti

Turvallinen

Terät lopettaa pyörimisen heti kun

nukanpoistajan kansi otetaan irti. Näin ollen

vahinkoja ei pääse syntymään.

USB-ladattava akku

Lataa nukanpoistaja USB-latauksella. Näin voit

olla aina valmiina jos nukkakriisi sattuu

iskemään liikenteessä.

Suuri irrotettava nukkasäiliö

Nukkasäiliön helppo irrotus ja tyhjennys tekee

laitteen käytöstä helppoa.

Nukkaharja

Nukkaharja poistaa jopa itsepäiset nukat

tehokkaammin.

Puhdistusharja

Puhdistusharjalla puhdistat nukanpoistajan

kätevästi käytön jälkeen. Säännöllinen

puhdistus pitää laitteen tuliterässä iskussa.

Akku ei sisällä kadmiumia

Philips-nukanpoistajan akku ei sisällä

kadmiumia, joten se on erinomainen valinta

myös ympäristön kannalta.

 

Lisätarvikkeet

Harja

Herkkien kankaiden suoja

Ympäristö

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Virtatyyppi: lataus USB-liitännällä

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x K x S): 12,3 x 5,8 x 8 cm
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