
 

Изключително прецизна

машинка за оформяне на брада

Multigroom series 1000

  Прецизна самобръсначка DualCut

Приставка на детайлна

самобръсначка

Изцяло миеща се, с батерия AA

3 прецизни гребена

 

MG1100/16

Прецизни краища и контури
Подрязвайте, оформяйте и бръснете за идеално оформяне на

лицето

Мултифункционален тример Philips Series 1000 ви дава мощност и прецизност за подрязване,

оформяне и бръснене на окосмяването по лицето. Подрязвайте и оформяйте равномерно

брадата си с усъвършенстваната машинка за подстригване DualCut и гребените. Оформяйте

прецизни линии, краища и контури с детайлната самобръсначка.

Оформяйте, създавайте контури и определяйте стила на лицето си

Тример за детайли за идеално оформяне на лицето

По-остри ножчета* за идеално оформяне с технологията DualCut

Детайлна самобръсначка за идеални линии и контури

3 прецизни гребена за равномерно подрязване на космите по лицето

Лесно почистване

Може да се мие изцяло

Четка за лесно почистване на прецизния тример

Лесна употреба

Лесно хващане и управление дори когато е мокра

Приложена батерия AA

Създаден за дълъг живот

Ножчетата никога не се нуждаят от смазване

2 години гаранция
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Акценти

Прецизна самобръсначка DualCut

21-милиметровият прецизен тример ви помага да

подстригвате равномерно и да оформяте лицето си

(набола брада, козя брадичка, бакенбарди, линия на

врата или мустаци) с високо ниво на контрол и

видимост.

Технология DualCut

Усъвършенстваната технология DualCut комбинира

двойно заточен елемент с нисък коефициент на

триене.

Щадяща кожата детайлна самобръсначка

Щадящата кожата 21 мм детайлна самобръсначка с

пластина е проектирана да се побира в малки

пространства с по-голяма прецизност в сравнение с

ножче, за гладко бръснене дори в трудно достъпните

области.

3 прецизни гребена

Подрязвайте и поддържайте равномерната дължина

на вашата набола или пораснала брада, козя брадичка,

бакенбарди и мустаци с прецизните свалящи се

гребени от 1 мм, 3 мм и 5 мм.

Водоустойчиво

Тримерът и гребените се почистват лесно с течаща

вода.

Четка

Четката поддържа ножчето чисто след употреба.

Мека гумирана дръжка

Меката на допир гумена дръжка ви дава най-добър

захват, дори когато е мокра, за по-добро управление,

когато използвате тримера.

Приложена батерия AA

Тримерът работи с батерия AA и е готова за

употреба незабавно.

2 години международна гаранция

Всичките ни продукти за поддържане са проектирани

да издържат дълго. Тримерът се предоставя с 2-

годишна гаранция.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Подстригваща система

Машинка за прецизно подстригване на брада: 21 мм

(13/16")

Самобръсначка с пластина: 21 мм (13/16")

Множество настройки на дължината: 4

3 прецизни гребена за брада: 1, 3, 5 мм (1/32", 1/8",

3/16")

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Почистване: Може да се мие изцяло

Дизайн

Цвят: Черно и червено

Дизайн: Пластмаса и гума

Дръжка: Мека гумирана дръжка

Захранване

Електрозахранване: AA батерия

Сервиз

2 години международна гаранция
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