
 

Itin tikslus barzdos
formavimo prietaisas

Multigroom series
1000

 
„DualCut“ koreguojamasis
kirptuvas

Tikslus barzdaskutės priedas

Plaunamas, AA tipo baterija

3 koreguojamosios šukos

 

MG1100/16

Tikslūs kraštai ir kontūrai
Kirpkite, formuokite ir skuskitės kurdami tobulą veido stilių

Su „Philips MULTIGROOM“ 1000 serijos įrenginiu galite tiksliai kirpti, formuoti ir

skusti veido plaukus. Naudodami pažangų dvipusį kirptuvą su šukomis apkirpkite

ir formuokite barzdą. Tikslia barzdaskute kurkite tiesias linijas, kraštus ir kontūrus.

Formuokite kraštus, susikurkite savitą stilių

Tikslus kirptuvas – tobulos veido stiliaus detalės

Aštresni peiliukai* – tobuli kraštai naudojant „DualCut“ technologiją

Tiksli barzdaskutė – tobulos linijos ir kontūrai

3 koreguojamosios šukos, kad lygiai nukirptumėte veido plaukus

Lengva valyti

Visiškai plaunamas

Lengvas koreguojančiojo kirptuvo valymas šepetėliu

Paprasta naudoti

Patogus laikymas ir valdymas, net jei ji šlapia

Pridedama AA baterija

Sukurta amžiams

Ašmenų niekada nereikia tepti

2 metų garantija
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Ypatybės

„DualCut“ koreguojamasis kirptuvas

Patogiai valdomu ir matymą užtikrinančiu 21

mm koreguojančiuoju kirptuvu galite lygiai

nukirpti ir formuoti veido stilių (šerelius, ožio

barzdelę, žandenas, kaklo liniją arba ūsus).

„DualCut“ technologija

Pažangi „DualCut“ technologija – dvipusis

kirpimo elementas, kuris užtikrina mažą trintį.

Odą tausojanti tiksli barzdaskutė

Odą tausojanti 21 mm barzdaskutė su plokštele

lengvai pasiekia net ir sunkiau prieinamas

vietas ir skuta švariau nei ašmenys.

3 koreguojamosios šukos

Kirpdami išlaikykite vienodą šerelių, ožio

barzdelės, žandenų ir ūsų ilgį naudodami 1

mm, 3 mm ir 5 mm uždedamas

koreguojamąsias šukas.

Atsparūs vandeniui

Kirptuvą ir šukas lengva plauti po čiaupu.

Šepetėlis

Šepetėliu nuvalykite panaudotus ašmenis.

Minkšta guminė rankena

Minkštą guminę rankeną itin patogu laikyti, net

jei ji yra šlapia. Tai užtikrina geresnį kirptuvo

valdymą.

Pridedama AA baterija

AA tipo baterijas naudojantį kirptuvą galite

naudoti iš karto.

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Visi mūsų priežiūros produktai yra ilgaamžiai.

Kirptuvui suteikiama 2 metų garantija.

Nereikia tepti

Nereikia tepti, kad priežiūrą būtų paprasta.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Koreguojantis barzdos kirptuvas: 21 mm (13/16

in)

Skustuvas su tinkleliu: 21 mm (13/16 in)

Ilgio nustatymų skaičius: 4

3 koreguojamosios barzdos šukos: 1, 3, 5 mm

(1/32, 1/8, 3/16 in)

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys

Lengva naudoti

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Valymas: Visiškai plaunamas

Konstrukcija

Spalva: Juoda ir raudona

Apdaila: Plastikas ir guma

Rankenėlė: Minkšta guminė rankena

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: AA tipo baterija

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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