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MG1100/16

Pontos körvonalak és kontúrok
Vágás, formázás és borotválás a tökéletes arcszőrzetért

A Philips MULTIGROOM Series 1000 készülék hatékony és precíz vágást,

formázást és borotválást biztosít az arcszőrzet számára. A speciális DualCut

vágókészülék és a fésűk egyenletes szakállvágást és -formázást garantálnak. Az

igazító borotva a formák és kontúrok pontos kialakítását teszi lehetővé.

Alakítsa ki arcszőrzete formáit és körvonalait

Igazító vágókészülék a tökéletes arcszőrzetformáért

Élesebb pengék* a tökéletes körvonal kialakításáért a DualCut technológia

segítségével

Igazító borotva a tökéletes vonalakért és kontúrokért

3 precíziós fésű az arcszőrzet egyenletes vágása érdekében

Könnyű tisztítás

Egyszerű, de alapos tisztítás

Kefe a precíziós vágókészülék egyszerű tisztításáért

Egyszerű használat

A texturált markolat még nedves állapotban is optimális fogást biztosít

Használatra kész

Tartós használatra tervezve

A pengéket soha nem kell olajozni

Garancia a vásárlás védelméért
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Fénypontok

DualCut precíziós vágókészülék

A 21 mm-es precíziós vágókészülék biztosítja

az egyenletes vágást és az arcszőrzet

formázását (borosta, kecskeszakáll, pajesz,

nyakvonal vagy bajusz), valamint nagyfokú

irányítást és láthatóságot tesz lehetővé.

DualCut technológia

A speciális DualCut Technology technológiát

csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység

jellemzi.

Bőrbarát igazító borotva

A bőrbarát 21 mm-es szitás igazító borotva

tervezéséből adódóan jobban odafér a kis

részekhez mint a pengék, így sima

borotválkozást biztosít még a nehezen elérhető

területeken is.

3 precíziós fésű

Vágja le és tartsa meg borostája, szakálla,

kecskeszakálla, pajesza és bajusza egyenletes

hosszát az 1, 3 és 5 mm-es rápattintható

precíziós fésűk segítségével.

100%-osan mosható kialakítás

A 100%-ban vízálló szakállvágó alapos,

egyszerű tisztítása érdekében egyszerűen

öblítse le a csap alatt.

Kefe

A kefe tisztán tartja a pengét a használatot

követően.

Puha gumi markolat

A texturált markolat jobb fogást és

irányíthatóságot biztosít a férfiaknak készült

orrszőrzetvágó használata közben, a be- és

kikapcsológomb pedig úgy lett elhelyezve,

hogy lehetővé tegye a könnyű kezelhetőséget.

Lítium elem mellékelve

Kezdje el azonnal használni a fül- és

orrszőrzetvágót a dobozban található AA

elemmel.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Precíziós szakállvágó: 21 mm (13/16")

Igazító szitás borotva: 21 mm (13/16")

Hosszbeállítások száma: 4

3 precíziós szakállfésű: 1, 3, 5 mm (1/32", 1/8",

3/16")

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe

Egyszerű használat

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kialakítás

Szín: Fekete és vörös

Kidolgozás: Műanyag és gumi

Markolat: Puha gumi markolat

Energiaellátás

Tápellátás: AA elem

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia
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