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ъхнете живот на старите си дрехи мигновено
ъсначът за тъкани на Philips ви позволява лесно и бързо да отстраните топченца 
 тъканите от всички видове дрехи. Всичките ви дрехи, независимо дали са 
ловери, или одеяла, ще изглеждат като нови!

Лесно за употреба
• Контейнерът за топченца е лесен за сваляне и изпразване

Лесно за употреба
• В опаковката са включени 2 батерии AA Philips
• Четката за почистване помага да почистите уреда си след употреба

Ефективно и бързо отстраняване на топченца
• 3 размера на дупките в мрежата за справяне с всички размери топченца
• Капаче за регулиране на височината за най-деликатните дрехи
• Голяма повърхност на бръснача за покриване на голяма площ наведнъж

Ефективно и бързо отстраняване на топченца
• Въртене на острието с до 8800 завъртания в минута за ефективно премахване



 Голяма повърхност на бръснача

Голямата повърхност на бръснача гарантира 
покритието на по-голяма област от дрехата 
едновременно, следователно по-малко 
движения са необходими, за да изглежда 
дрехата ви отново като нова

Въртене на острието 8800 завъртания 
в минута

Остриетата се въртят с до 8800 завъртания 
в минута за ефективно и бързо премахване 
на топченцата по тъканите от дрехите ви

Голям подвижен контейнер за 
топченца

Контейнерът, в който се съхраняват 
избръснатите топченца, е лесен за сваляне и 
изпразване.

Специална конструкция на 
бръснещата глава

Благодарение на мрежата с 3 различни 
размера на дупките, всички размери 
топченца по тъканите ще бъдат всмукани в 
нея и премахнати от тъканта ефективно.

Капаче за регулиране на височината

Капачето за регулиране на височината ви 
позволява да премахвате топченцата от 
тъканите дори от най-деликатните облекла

Четка за почистване

Четката за почистване помага за лесно 
почистване на уреда след употреба. Моля, 
спазвайте ръководството за бърз старт, 
включено в опаковката, за да почистите 
уреда.

Включва 2 батерии АА

В опаковката са включени 2 батерии AA 
Philips.
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Аксесоари
• Четка
• Протектор за фини тъкани

Технически спецификации
• Тип захранване: 2 батерии AA

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxВxД): 12,3 x 5,8 x 8 см

Устойчивост
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия
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