
Tira-borbotos

 
Remove borboto do tecido

Apropriado para todas as peças
de roupa

2 pilhas AA da Philips incl.

 
GC026/80

Tira-borbotos
Dê nova vida a peças usadas de imediato

O tira-borbotos da Philips permite-lhe remover, de forma fácil e rápida, os

borbotos de todos os tipos de roupa. Todas as peças em tecido, quer seja uma

camisola ou um cobertor, ficarão como novas!

Remoção de borbotos rápida e eficiente

Superfície grande da lâmina para abranger uma área grande de uma só vez

Até 8800 rotações por minutos da lâmina para uma remoção eficaz

3 tamanhos de orifícios na rede para borbotos de todos os tamanhos

Adaptador de ajuste da altura para peças mais delicadas

Fácil de utilizar

O recipiente para borboto é fácil de retirar e esvaziar

A escova de limpeza ajuda-o a limpar o seu aparelho após a utilização

2 pilhas AA da Philips incluídas na embalagem
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Destaques

Superfície grande da lâmina

Superfície grande da lâmina assegura que é

abrangida uma área maior da peça de roupa

em simultâneo, sendo, por isso, necessárias

menos passagens para a sua peça de roupa ter

novamente um aspecto novo

8800 rotações por minuto da lâmina

As lâminas rodam com uma velocidade até

8800 rotações por minuto para uma remoção

eficaz e rápida de borbotos nas suas peças de

roupa

Recipiente grande para borboto amovível

O recipiente, onde o borboto retirado é

guardado, é fácil de remover e esvaziar.

Cabeça de corte com design especial

Graças à rede com 3 tamanhos de orifícios

diferentes, borbotos de todos os tamanhos

entrarão nos orifícios e serão removidos

eficazmente do tecido.

Adaptador de ajuste da altura

O adaptador de ajuste da altura permite-lhe

remover borbotos até das peças mais

delicadas

Escova de limpeza

A escova de limpeza ajuda-o a limpar

facilmente o seu aparelho depois da utilização.

Siga o manual de início rápido incluído na

embalagem para limpar o aparelho.

2 pilhas AA incluídas

2 pilhas AA da Philips incluídas na

embalagem.
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