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Removedor de bolinhas de roupas
Remove bolinhas das roupas

O removedor de bolinhas Philips Walita permite que você remova facilmente

bolinhas de tecido de todos os tipos de roupas. Todas as suas roupas, seja uma

blusa ou um cobertor, terão aparência de novas mais uma vez!

Fácil de usar

O recipiente de bolinhas é fácil de remover e esvaziar

A escova de limpeza ajuda a limpar seu aparelho depois do uso

2 pilhas Philips AA inclusas na embalagem

3 tamanhos de orifícios na malha para limpar todos os tamanhos de bolinhas

Remoção de bolinhas rápida e de alto desempenho

Remove bolinhas facilmente devido ao formato especial da cabeça de corte

Ampla superfície da lâmina cobrindo uma grande área de uma só vez

A rotação da lâmina de até 8.800 rotações/min permite a remoção eficaz
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Destaques Especificações

Recipiente removível grande para bolinhas

O recipiente, onde as bolinhas retiradas das

roupas são armazenadas, é fácil de remover e

esvaziar.

Escova para limpeza

A escova de limpeza ajuda a limpar facilmente

seu aparelho depois do uso. Consulte o guia

de início rápido incluso na embalagem para

saber como limpar o aparelho.

2 pilhas AA inclusas

2 pilhas Philips AA inclusas na embalagem.

Cabeça de corte com formato especial

Devido à malha com 3 tamanhos diferentes de

orifícios, bolinhas de todos os tamanhos se

adaptam a eles, de modo que elas são

removidas efetivamente.

Cabeça de corte com formato especial

Devido ao formato da cabeça de corte com 3

tamanhos diferentes de orifícios, roupas de

todos os tamanhos se adaptam a eles, de

modo que as bolinhas são removidas

efetivamente.

Ampla superfície da lâmina

A ampla superfície da lâmina garante que o

removedor de bolinhas percorra toda a roupa,

deixando suas roupas como novas com apenas

alguns movimentos suaves

Rotação da lâmina de 8.800 rotações/min

As lâminas funcionam com até 8.800

rotações/min, fazendo com que a remoção de

bolinhas em suas roupas seja eficaz e rápida

 

Acessórios

2 pilhas AA
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