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Gładka skóra w podróży
Trymer do ciała umożliwiający szybkie wyrównywanie

Gładka skóra — zawsze i wszędzie. Nowy trymer podróżny firmy Philips to

dyskretne narzędzie do pielęgnacji pozwalające szybko i łatwo usunąć nawet

najkrótsze włosy z ciała podczas podróży. Do zestawu dołączono szczoteczkę do

czyszczenia, która pomaga zachować higienę.

Szybkie i łatwe usuwanie włosów

Głowica przycinająca 26 mm ułatwiająca usuwanie włosów z ciała

Korzystanie w podróży

Małe wymiary umożliwiające zabranie produktu w dowolne miejsce

Wygoda

W zestawie szczoteczka do czyszczenia pozwalająca zachować trymer w czystości



Trymer do szybkiego wyrównywania HP6392/00

Zalety Dane techniczne

Nasadka do ciała do szybkiego przycinania

włosków

Głowica przycinająca do ciała idealnie nadaje

się do usuwania włosów na szybko w

dowolnym miejscu. Głowica o szerokości

26 mm zapewnia szybkie i łatwe przycinanie w

miejscach wymagających precyzji (np. palce u

nóg, kolana).

Kompaktowy i przenośny produkt

Produkt jest tak mały, że zmieści się do każdej

torebki lub kopertówki, a dzięki zasilaniu

bateryjnemu można go zabrać wszędzie. W

zestawie bateria AAA.

Szczoteczka do czyszczenia

Szczoteczka do czyszczenia pozwala szybko

wyczyścić trymer i zachować higienę.

Właściwości

Trymer do ciała: 24 mm

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Nasadka zabezpieczająca

Dane techniczne

Kolor(y): Bakłażanowo-czarny

Źródło zasilania: 1 bateria alkaliczna AAA (w

zestawie)

Napięcie: Prąd stały 1,5 V

Wymiary opakowania pojedynczego

Wymiary: 80 x 40 x 175 mm

Serwis

2 lata gwarancji

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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