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Multigroom series
1000

 
DualCut-tarkkuustrimmeri

Lisäosa tarkkuutta vaativaan
ajoon

Täysin pestävä, AA-paristo

3 ohjauskampaa

 

MG1100/16

Tarkat rajaukset
Tarkat rajaukset

Philips MULTIGROOM Series 1000 on täydellinen valinta yksityiskohtien

muotoiluun. Tarkkuustrimmerillä ja minikokoisella ajopäällä voi luoda täydellisiä

linjoja, muotoja ja muita yksityiskohtia. Mukana tulevan trimmauskamman avulla

parran voi trimmata jopa 5 mm:n pituuteen.

Viimeistele tyylisi muotoilemalla ja rajaamalla

Tarkkuustrimmeri kasvojen ihokarvoille

Kaksoisteroitetut terät nopeampaan ajoon

Minikokoinen ajopää viimeistelee rajaukset

3 ohjauskampaa kasvojen ihokarvojen tarkkaan trimmaukseen

Helppo puhdistaa

Vedenkestävä – helppo puhdistaa

Harja tarkkuustrimmerin puhdistamiseen

Helppokäyttöinen

Kohokuvioidusta kahvasta saa tukevan otteen myös märkänä.

Sisältää AA-pariston

Kestävä

Teräyksikköä ei tarvitse voidella

Suunniteltu kestämään
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Kohokohdat

DualCut-tarkkuustrimmeri

21 mm:n tarkkuustrimmerillä trimmaat ja

muotoilet kasvojen ihokarvat tyylisi mukaan

tarkasti ja kätevästi – sillä hoituvat niin sänki,

leukaparta, pulisongit, kaulan rajat kuin

viiksetkin.

DualCut-tekniikka

Trimmerin kaksoisteroitetut terät saavat aikaan

tarkan lopputuloksen. Todella terävät terät

ajavat enemmän partakarvoja yhdellä vedolla.

Ihoystävällinen, tarkka parranajokone

Trimmauksen jälkeen voit viimeistellä tyylin

minikokoisella ajopäällä. Sen avulla rajaukset

onnistuvat helposti ja tarkasti.

3 ohjauskampaa

Paikalleen napsautettavien 1 mm:n, 3 mm:n ja

5 mm:n ohjauskampojen ansiosta tasaat

helposti sängen, parran, pulisongit ja tai

viikset.

Täysin vedenkestävä

Kaikki osat voi puhdistaa helposti juoksevalla

vedellä. Trimmeri on täysin vesitiivis, joten sitä

voi käyttää myös suihkussa.

Harja

Puhdista terä helposti harjalla käytön jälkeen.

Pehmeä kumipinta

Nenäkarvatrimmerin kohokuvioidusta kahvasta

saa tukevan otteen, ja virtakytkimen sijainti

lisää helppokäyttöisyyttä.

Mukana litiumakku

Trimmeri toimii AA-paristolla ja on heti

käyttövalmis.

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kaikilla Philipsin MultiGroom-laitteilla on

kahden vuoden maailmanlaajuinen takuu.

Trimmerimme on suunniteltu kestämään. Niitä

ei tarvitse öljytä ja ne sopivat yhteen kaikkien

sähköteknisten standardien kanssa ympäri

maailmaa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tarkkuuspartatrimmeri: 21 mm (13/16")

Tarkkuusteräverkko: 21 mm (13/16")

Pituusasetusten määrä: 4

3 tarkkaa ohjauskampaa parralle: 1, 3, 5 mm

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Muotoilu

Väri: Musta ja punainen

Pinnoitus: Muovi ja kumi

Kahva: Pehmeä kumipinta

Virta

Virtalähde: AA-paristo

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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