
 

 

Philips
Noppborttagare

Tar bort noppor från tyg
Passar alla plagg
2 Philips AA-batterier medföljer

GC026/80
Noppborttagare

Ge dina gamla plagg nytt liv direkt
Med Philips noppborttagare kan du snabbt och enkelt ta bort noppor från alla slags plagg. 
Alla plagg, oavsett om det är en tröja eller filt, kommer att se ut som nya igen!

Lättanvänd
• Behållaren för noppor är lätt att ta bort och att tömma

Lättanvänd
• 2 Philips AA-batterier medföljer i förpackningen
• Rengör apparaten med rengöringsborsten efter varje användning

Effektiv och snabb noppborttagning
• 3 hålstorlekar i filtret så att du kan ta bort noppor i alla storlekar
• Sockel för höjdjustering, för mycket ömtåliga plagg
• Stor knivbladsyta som täcker en stor yta samtidigt

Effektiv och snabb noppborttagning
• Knivbladsrotation på 8 800 varv/minut för effektiv borttagning



 Stor knivbladsyta

Stor knivbladsyta gör att en större yta täcks 
per drag, så att du behöver färre drag för att få 
plagget att se nytt ut igen

knivbladsrotation på 8 800 varv/minut

Bladen roterar upp till 8 800 varv/min så att 
det går snabbt och effektivt att ta bort noppor 
på kläderna

Stor, löstagbar behållare för noppor

Behållaren där nopporna samlas är enkel att ta 
loss och tömma.

Specialutformat skärhuvud

Alla storlekar av noppor sugs in tack vare nätet 
med hål i tre olika storlekar. Alla noppor 
avlägsnas effektivt från tyget.

Sockel för höjdjustering

Sockel för höjdjustering så att du kan ta bort 
noppor även på mycket ömtåliga plagg

Rengöringsborste

Med rengöringsborsten rengör du enkelt 
apparaten efter användning. Du hittar 
instruktioner för hur du rengör apparaten i 
snabbstartsguiden.

2 AA-batterier medföljer

2 Philips AA-batterier medföljer i 
förpackningen.
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Funktioner
Noppborttagare
Tar bort noppor från tyg Passar alla plagg, 2 Philips AA-batterier medföljer
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