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Odstraňovač žmolkov
Okamžite oživte svoj starý odev

Odstraňovač žmolkov Philips vám umožní ľahko a rýchlo odstrániť látkové žmolky

zo všetkých druhov odevov. Každé vaše oblečenie, či už je to sveter alebo deka

bude zase vyzerať ako nové.

Efektívne a rýchle odstraňovanie žmolkov

Veľká plocha noža na pokrytie veľkej plochy naraz

Až 8 800 otáčok noža za min na účinné odstraňovanie

3 veľkosti otvorov v planžete na zvládnutie všetkých veľkostí žmolkov

Ovládač prispôsobenia výšky pre tie najjemnejšie odevy

Jednoduché používanie

Nádobu na žmolky možno jednoducho vybrať a vyprázdniť

Čistiaca kefka pomáha vyčistiť výrobok po použití

2 batérie Philips typu AA sú v balení
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Hlavné prvky

Veľká plocha noža

Veľká plocha noža zaistí pokrytie väčšej plochy

odevu naraz, vďaka čomu stačí menej pohybov

na to, aby váš odev znova vyzeral ako nový

8 800 otáčok noža za min

Nože sa otáčajú rýchlosťou až 8 800 otáčok za

min na zaistenie účinného a rýchleho

odstránenia textilných žmolkov z odevu

Veľká odoberateľná nádoba na žmolky

Nádobu, v ktorej sa ukladajú odstránené

žmolky, možno jednoducho vybrať a

vyprázdniť.

Špeciálna konštrukcia holiacej hlavy

Vďaka planžete s 3 rôznymi veľkosťami otvorov

sa textilné žmolky všetkých veľkostí nasajú dnu

a účinne sa odstránia z tkaniny.

Ovládač prispôsobenia výšky

Ovládač na prispôsobenie výšky vám

umožňuje odstrániť textilné žmolky aj z

najjemnejších odevov

Čistiaca kefka

Čistiaca kefka umožňuje ľahko vyčistiť výrobok

po použití. Pri čistení výrobku postupujte podľa

stručnej príručky spustenia, ktorá je súčasťou

balenia.

Obsahuje 2 batérie typu AA

2 batérie Philips typu AA sú v balení.
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