
Nuppefjerner

 
Fjerner nupper fra tekstiler

Passer alle plagg

Ekstra børste følger med

oppladbar via USB

 
GC027/00

Nuppefjerner
Frisk opp gamle plagg på et blunk

Med nuppefjerneren fra Philips fjerner du raskt og enkelt nupper fra alle slags klesplagg. Alle klærne dine vil se ut

som nye igjen, uansett om det er en genser eller et sjal.

Rask og effektiv nuppefjerning

Stor knivoverflate som dekker et stort område

Knivrotasjon med opptil 8800 o/min for effektiv fjerning

Tre hullstørrelser i nettingen som takler alle nuppestørrelser

Du kan fjerne selv de vanskeligste nuppene med den ekstra nuppebørsten

Lett å bruke

Nuppebeholderen er enkel å ta av og tømme

Rengjøringsbørsten kan brukes til å rengjøre apparatet etter bruk

Lad opp nuppefjerneren når som helst

Et tryggere valg

Knivene slutter å rotere automatisk når hetten fjernes

Sikrere for miljøet: kadmiumfritt batteri



Nuppefjerner GC027/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Stor knivoverflate

Den store knivoverflaten dekker et større

område av klesplagget, slik at du raskere får

det til å se helt nytt ut igjen

Skjærehode med spesiell utforming

Siden gitterhetten har hull i tre ulike størrelser,

fjernes både små og store nupper fra tekstilet

på en effektiv måte.

Knivrotasjon på 8800 o/min

Knivene roterer opptil 8800 o/min for rask og

effektiv fjerning av nupper fra klesplaggene

Ekstra sikkerhet

Bladene på nuppefjerneren slutter å rotere

automatisk når hetten fjernes. Slik unngår du å

skade deg selv eller plaggene dine ved et

uhell.

USB-oppladbart batteri

Lad opp nuppefjerneren når helst med USB-

ladekabelen.

Stor, avtakbar nuppebeholder

Beholderen, som nuppene havner i, kan enkelt

tas av og tømmes.

Ekstra nuppebørste

Den ekstra nuppebørsten løfter fibrene, slik at

du kan fjerne selv de vanskeligste nuppene.

Rengjøringsbørste

Rengjøringsbørsten kan brukes til å rengjøre

apparatet etter bruk. Følg

hurtigstartveiledningen som følger med i

esken, for informasjon om hvordan du rengjør

apparatet.

Kadmiumfritt batteri

Batteriet i Philips-apparatet er kadmiumfritt, og

det gjør det til et sikrere valg for miljøet.

 

Tilbehør

Børste

Beskyttelse for tynt og fint stoff

Bærekraft

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Strømtype: oppladbar via USB

Mål og vekt

Produktmål (B x H x L): 12,3 x 5,8 x 8 cm
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