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Přesný zastřihovač DualCut

Nástavec pro přesné holení

Plně omyvatelný, baterie AA

3 hřebeny

 

MG1100/16

Přesné linie, precizní kontury
Perfektní zastřihnutí, tvarování a oholení pro dokonalý styl

Stylingový systém Philips MULTIGROOM řady 1000 nabízí perfektní výkon

a přesnost pro dokonalé zastřižení, tvarování a oholení vousů. Dotáhněte tvar

svých vousů k dokonalosti – pomůže vám v tom praktická kombinace zastřihovače

DualCut a hřebenů. Díky přesnému holicímu strojku s lehkostí dosáhnete naprosto

přesných linií a kontur.

Dokonalé zastřižení a vytvarování vousů

Přesný zastřihovač pro perfektní detaily na obličeji

Ostřejší břity* pro dokonalé linie s technologií DualCut

Přesný holicí strojek pro dokonalé linie a kontury

3 přesné hřebeny pro rovnoměrné zastřihování vousů

Snadné čištění

Snadné, ale důkladné čištění

Kartáč pro snadné čištění přesného zastřihovače

Snadné použití

Strukturovaná rukojeť pro optimální úchop i za mokra

Připraveno k použití

Neuvěřitelně odolný

Břity nikdy nemusíte mazat

Nákup krytý zárukou



Přesný zastřihovač vousů MG1100/16

Přednosti

Přesný zastřihovač DualCut

Tento detailní 21mm zastřihovač vám pomůže

rovnoměrně zastřihovat a tvarovat vousy

(strniště, bradku, kotlety, knír i chloupky na

krku) do požadovaného stylu s naprostou

jistotou a lehkostí.

Technologie DualCut

Pokročilá technologie DualCut kombinuje

dvojitě naostřenou střihací jednotku a

konstrukci zajišťující nízké tření.

Přesný a šetrný zastřihovač

Přesný 21mm planžetový holicí strojek šetrný

k pokožce je navržen tak, aby se vešel do

malých prostor a holil přesněji než žiletka,

takže hladkého oholení dosáhnete i na těžko

přístupných místech.

3 hřebeny

Zastřihujte a udržujte rovnoměrnou délku svého

strniště, plnovousu, bradky, kotlet i kníru díky

přesným nasazovacím hřebenům o velikosti

1 mm, 3 mm a 5 mm.

100% vodotěsný

Zastřihovač vousů je 100% voděodolný a lze

ho snadno a důkladně čistit jednoduchým

opláchnutím pod tekoucí vodou.

Kartáč

Díky kartáči zůstane břit po použití čistý.

Měkká pogumovaná rukojeť

Strukturovaná rukojeť zajišťuje lepší úchop

a vedení zastřihovače nosních chloupků pro

muže a umístění vypínače umožňuje jeho

snadnou obsluhu.

Součástí balení je lithiová baterie

Součásti balení je baterie AA, takže svůj

zastřihovač chloupků v uších a v nose můžete

začít používat ihned.

2letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou

velmi odolné. Mají 2letou záruku a nikdy je

nemusíte promazávat.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

 



Přesný zastřihovač vousů MG1100/16

Specifikace

Střihací systém

Přesný zastřihovač vousů: 21 mm (13/16")

Detailní planžetový strojek: 21 mm (13/16")

Počet nastavení délky: 4

3 přesné hřebeny na vousy: 1 mm, 3 mm,

5 mm (1/32", 1/8", 3/16")

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Snadné použití

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Čištění: Plně omyvatelný

Design

Barva: Černá a červená

Povrchová úprava: Plast a guma

Rukojeť: Měkká pogumovaná rukojeť

Spotřeba

Napájení: Baterie AA

Servis

2letá celosvětová záruka
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