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Sima bőr útközben
Test- és arcszőrtelenítő vágókészülék az azonnali

igazításokhoz

Sima bőr. Mindig, mindenhol. Az új Philips úti vágókészülék egy olyan diszkrét

szépségápolási eszköz, amellyel útközben gyorsan és egyszerűen eltávolíthatja a

legfinomabb test- és arcszőrzetet is. A még tökéletesebb higiénia érdekében

tisztítókefe is tartozik hozzá.

Gyors és egyszerű szőrtelenítés

26 mm-es vágófej az egyszerű testszőrtelenítéshez

8 mm-es vágófej az arcszőrzet egyszerű eltávolításához

Szemöldök-formázás

2 és 4 mm-es szemöldökfésű a szőrszálak egyenletes hosszáért

Csipesz. A pontos eltávolításért

Útközben használható

Kis mérete révén bárhova magával viheti

Kényelmes

Tisztító kefe mellékelve, így higiénikusan tarthatja a vágókészüléket

Tartozéktok az extra kényelemért
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Fénypontok

Testszőrtelenítő tartozék

A testszőrtelenítő vágófej tökéletes eszköz az

út közbeni, gyors kiigazításokhoz. A 26 mm-es

vágófej gyors és egyszerű használatot biztosít

a kisebb felületű testrészeken (pl. lábujjak,

térd).

Igazító tartozék az archoz

Az arcszőrtelenítő vágófej nagyszerű eszköz az

útközbeni gyors igazításokhoz. A 8 mm-es

vágófej gyors és pontos használatot biztosít az

arc bármely részén.

Szemöldökformázó

2 hosszbeállítással: 2 mm és 4 mm, hogy a

szőrszálakat pontosan a kívánt hosszúságúra

vághassa. A pontos és egyenletes eredmény

elérése érdekében egyszerűen helyezze a

fésűt a vágófejre.

Csipesz

Precíziós csipesz tartozik hozzá, amellyel

eltávolíthatja az egyedülálló szőrszálakat.

Kompakt és hordozható

Elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy női

táskában, és mivel elemmel működik, bárhová

magával viheti. Az AAA elem tartozék.

Tisztítókefe

A mellékelt tisztítókefével gyorsan tisztítsa meg

a vágófejet, hogy higiénikusan tartsa azt.

Tartozéktok

Mutatós hordtáska, mely lehetővé teszi, hogy

mindent egy helyen tároljon.
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Műszaki adatok

Jellemzők

Vágóegység a testre: 24 mm

Vágóegység az archoz: 8 mm-es

Tartozékok

Tisztítókefe

Védősapka

Tartozéktok

Szemöldökfésű

Védőfedéllel ellátott csipesz

Műszaki adatok

Szín(ek): Kerámia gyöngyházfehér

Áramforrás: 1 db AAA alkáli elem (tartozék)

Feszültség: 1,5 V egyenáram

Méret, F-doboz

Méretek: 80 x 40 x 175 mm

Szerviz

2 év garancia
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