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CloseCut
Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta

Flex & Float -järjestelmä ja CloseCut-terät takaavat miellyttävän parranajon

edullisesti. Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat helposti Philipsin 3000-sarjan

nenä- ja korvakarvatrimmerillä.

Miellyttävän tarkkaa
Kestävät ja itseteroittuvat CloseCut-terät takaavat tarkan ajotuloksen

Seuraa tarkasti kasvojen muotoja
Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Helppokäyttöinen
Ergonominen muotoilu helpottaa käyttöä

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Yli 35 minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien siistimiseen

Latauksen ilmaisin

Nenä- ja korvakarvatrimmeri

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta ja vaihdettavat terät
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Kohokohdat

CloseCut-terät

Erikoissuunnitellut CloseCut-terät takaavat

tarkat tulokset joka kerta. Kestävät ja

itseteroittuvat terät eivät kulu, joten saat

parhaan lopputuloksen nopeasti.

Flex & Float

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan

muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Yli 35 minuuttia käyttöaikaa

Saat 1 tunnin latauksella yli 35 minuuttia

käyttöaikaa, joka riittää noin 14 ajokertaan.

Kolmen minuutin latauksella saat akkuun

riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Voidaan käyttää johdollisena tai

johdottomana

Ylösnouseva rajain

Viimeistele parranajo ylösnousevalla

rajaimella. Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien

siistimiseen.

Akun merkkivalo

Latauksen ilmaisin

Sopii mukavasti käteen

Ergonominen muotoilu helpottaa käyttöä ja

tekee parranajosta miellyttävää.

Sisältää nenä- ja korvakarvatrimmerin

Philips NoseTrimmer 1000:n

kromiterästrimmeri siistii ikävät karvat nenästä

ja korvista. Trimmerin ainutlaatuinen Safe-

Guard-tekniikka ehkäisee naarmuja ja haavoja

ja takaa miellyttävän trimmauksen.

Kestävä

Kaikilla parranajokoneillamme on 2 vuoden

maailmanlaajuinen takuu, ja niitä voi käyttää

kaikilla jännitteillä. Kestävien terien vaihtoväli

on kaksi vuotta.
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Tekniset tiedot

Ajoteho
Myötäilee muotoja: Flex & Float -järjestelmä

Ajojärjestelmä: CloseCut

Helppokäyttöinen
Näyttö: Latauksen ilmaisin

Runko: Ergonominen varsi ja kahva

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Lisätarvikkeet
Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Ylösnouseva rajain

Sisältää nenäkarvatrimmerin

Virta
Käyttöaika: 35 min

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Huolto
Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein
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