
 

Ontpiller
 

Verwijdert stofpluisjes

Geschikt voor alle
kledingstukken

Inclusief in hoogte verstelbaar
kapje

Oplaadbaar: 1 uur

 

GC029/38 Superieure prestaties.

Ultieme veiligheid

Met de Philips-ontpiller kunt u pluizen grondig en effectief verwijderen van uw

kleding, dankzij de uitstekende scheerprestaties. U kunt al uw kleding nu veilig en

snel een tweede leven geven en ze langer zo goed als nieuw houden!

Grondig en effectief pluizen verwijderen

70% hoger trimvermogen* met 6 mesjes

30% langere mesjes*

3 maasgrootten om in één keer alle stofpluisjes te verwijderen

Speciaal ontworpen scheerhoofd met een groter oppervlak

Gebruiksvriendelijk

De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat schoon na gebruik

Oplaadbaar

Laad uw ontpiller in slechts één uur op

Veilig voor u en uw kleding

Vergrendeling en in hoogte verstelbaar kapje

Veilig voor het milieu: cadmiumvrije oplaadbare batterij

Speciaal in hoogte verstelbaar kapje voor de teerste stoffen



Ontpiller GC029/38

Kenmerken Specificaties

Trimvermogen

Dankzij het superieure trimvermogen kunt u

snel en effectief stofpluisjes van uw kleding

verwijderen.

Langere mesjes

De langere mesjes en het grotere scheerhoofd

zorgen ervoor dat de gel over een groter gebied

wordt verspreid.

Veilig voor u en uw kleding

De dubbele vergrendeling beveiligt u tijdens

het verwijderen van stofpluisjes en het

schoonmaken van het apparaat, en het in

hoogte verstelbare kapje beschermt uw

kostbare kleding.

3 maasgrootten

3 maasgrootten om in één keer alle

stofpluisjes te verwijderen.

Speciaal ontworpen scheerhoofd

Speciaal ontworpen scheerhoofd met een

groter oppervlak om sneller meer stofpluisjes te

verwijderen en een spitse voorkant voor

moeilijk bereikbare plekken.

Grote verwijderbare opvangbak

De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes

worden opgeslagen, is gemakkelijk te

verwijderen en legen.

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.

Oplaadbaar

Laad uw ontpiller eenvoudig met de stekker in

slechts één uur op. Een rood lampje geeft aan

dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer

het apparaat volledig is opgeladen, geeft een

blauw lampje aan dat het klaar is voor gebruik.

Cadmiumvrije batterij

De oplaadbare batterij van het Philips-

apparaat is cadmiumvrij en dat is beter voor

het milieu.

Speciaal in hoogte verstelbaar kapje

Dankzij het speciale in hoogte verstelbare

kapje met drie standen kunt u zelfs pluisjes

verwijderen van de meest teerste stoffen.

 

Accessoires

Borstel

Gebruiksvriendelijk

Hoogtestand: 3 stand(en)
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