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Terät ruostumatonta terästä

13 pituusasetusta

Johdolliseen käyttöön

Sisältää nenäkarvatrimmerin

 

HC3410/85

HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa

nopeammin*
Mukana hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

HAIRCLIPPER Series 3000 on suunniteltu kestäväksi ja tehokkaaksi. Innovatiivinen

teräyksikkö ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan

leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen. Mukana toimitetaan hellävarainen nenä-,

korva- ja kulmakarvatrimmeri.

Nopea ja miellyttävä trimmaus

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Edistyksellinen suojusjärjestelmä – ei vedä ihokarvoja ja ehkäisee naarmut ja haavat

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Korva- ja nenäkarvojen poisto onnistuu helposti

Tarkka pituussäätö

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Helppokäyttöinen

Tehokas virransyöttö johdolliseen käyttöön

Helposti irrotettavat terät helpottavat puhdistusta

Täysin pestävä

Käyttövalmis

Kestävä

2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu rekisteröitäessä tuote verkossa
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Kohokohdat

DualCut-tekniikka

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu

kaikenlaisten hiusten ja partojen

leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja

aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat

kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin

tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on

valmistettu kestävästä ruostumattomasta

teräksestä.

Terät ruostumatonta terästä

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä

valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään

13 lukittavaa pituusasetusta

Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä

ohjauskammalla. Kammassa on 12

pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n

välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman

kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

Tehokas johdollisessa käytössä

Virtajohdon ansiosta virta ei lopu kesken.

Helppo puhdistaa

Napsauta vain irrotettava ajopää irti laitteesta

pesua varten.

5 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kaikki trimmaustuotteemme on suunniteltu

kestämään. Niillä on maailmanlaajuinen

takuu, ja ne toimivat eri jännitteillä

maailmanlaajuisesti. Kun rekisteröit

kotiparturin osoitteessa

www.philips.com/5years, saat HC3410-mallille

Philipsin yleisen 2 vuoden takuun lisäksi 3

vuoden lisätakuun. Tällöin tuotteesi

maailmanlaajuinen takuu on voimassa

yhteensä 5 vuotta. NT1150-mallilla on 2

vuoden maailmanlaajuinen takuu.

ProtecTube-tekniikka

Mullistavaa ProtecTube-tekniikkaa

hyödyntävän terän erittäin ohut verkkosuojus ja

suojuksen pyöristetyt kärjet estävät

ihoärsytystä. Lisäksi trimmeri on suunniteltu

niin, että ihokarvat eivät voi joutua kahden

erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei

vedä ihokarvoja.

Helppo käyttökulma

Philipsin nenäkarvatrimmeri on suunniteltu

niin, että käyttökulma on täydellinen korva- ja

nenäkarvojen siistimiseen. Häiritsevien

ihokarvojen poisto onnistuu Philipsin

nenäkarvatrimmerillä taatusti tehokkaasti.

Vedenkestävä

Trimmeri voidaan huuhdella juoksevalla

vedellä, ja trimmeriä voi käyttää suihkussa.

Mukana litiumakku

AA-paristot toimitetaan nenä- ja

korvakarvatrimmerin mukana, joten voit aloittaa

käytön heti.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Sisältää nenäkarvatrimmerin

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 41 mm

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusten määrä: 13

Pituusasetusalue: 0,5–23 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm

Virransyöttö

Toimi: Vain johdollinen

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Pestävät terät

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: Kyllä, 3

lisävuotta rekisteröinnin jälkeen

 

* Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen

* 5 vuoden maailmanlaajuinen takuu (koskee vain

HC3410-mallia)
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