
 

 

Philips
Sneakerreiniger

3x opzetborstel
Blauw/geel
4x AA-batterij

GCA1000/60
De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
Inclusief drie borstels voor verschillende materialen
De Philips-sneakerreiniger is ontworpen voor eenvoudige en effectieve reiniging van uw 
sneakers. Kies de juiste borstel voor uw sneakers, maak de borstel nat met wat water en zeep, 
en beweeg de borstel over uw sneakers. Dan zien ze er in een handomdraai weer fris uit.

Makkelijk schoon te maken
• Eenvoudig te gebruiken in drie stappen

Effectieve reiniging
• De roterende borstel reinigt effectief

Veilig voor uw sneakers
• Zachte borstel voor multifunctioneel gebruik

Veilig voor uw sneakers
• Harde borstel voor harde oppervlakken
• Sponsborstel voor kwetsbare oppervlakken
• Drie borstels om verschillende materialen te reinigen

Onderweg te gebruiken
• Inclusief 4 AA-batterijen
• Overal schone sneakers



 Effectieve reiniging

Met wel 500 rotaties per minuut zorgt de 
Philips-sneakerreiniger voor een effectieve 
reiniging.

Eenvoudig te gebruiken

Maak de borstel nat met water en zeep, 
schakel de Philips-sneakerreiniger in en veeg 
de sneaker schoon met een schone handdoek 
als u klaar bent.

Drie opzetborstels

Kies de spons of de zachte of harde borstel om 
het materiaal van uw sneaker veilig te reinigen.

Neem ze met u mee

U kunt de sneakerreiniger op batterijen 
onderweg meenemen, zodat u overal kunt 
genieten van schone sneakers.

Sponsborstel

De sponsborstel is ideaal om te gebruiken 
voor kwetsbare materialen zoals PVC, leer, 
suède en glad rubber.

Zachte borstel

De zachte borstel is ontworpen om op 
meerdere oppervlakken te gebruiken en is 
ideaal voor mesh en canvas.

Harde borstel

De harde borstel is ideaal om te gebruiken 
voor harde materialen zoals rubber met 
textuur of de rubberen zool van uw sneaker.

Gevoed door batterij

De Philips-sneakerreiniger wordt geleverd met 
4 AA-batterijen, zodat u meteen kunt beginnen 
met het reinigen van uw sneakers.
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Kenmerken
Sneakerreiniger
3x opzetborstel Blauw/geel, 4x AA-batterij
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Technologie
• Rotaties per minuut: 500 RPM
• Waterdicht: IPX5

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 116 mm x 204 

mm x 93 mm
• Productafmetingen (b x h x d): 60 mm x 69 mm x 

170 mm

Gewicht
• Productgewicht incl. batterijen: 0,351 kg
• Totale gewicht inclusief verpakking: 0,501 kg kg

Recyclebaar
• Verpakking van het product: 100% recyclebaar
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Veilig voor uw sneakers
• Inclusief 3 borstels: Spons, Zachte borstel, Harde 

borstel

Batterij
• Gebruikstijd accu: 80 minuten bij een belasting van 

450 g
• Batterijtype: 4x AA-batterij
• Vermogen: 6 V

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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Specificaties
Sneakerreiniger
3x opzetborstel Blauw/geel, 4x AA-batterij
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