
 

Niezwykle precyzyjny
trymer do brody
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1000

 
Precyzyjny trymer DualCut

Precyzyjna golarka

Możliwość mycia w wodzie,
bateria AA

3 precyzyjne nasadki

 

MG1100/16

Precyzyjne krawędzie i kontury
Przycinanie, modelowanie i golenie, aby uzyskać doskonałą

stylizację zarostu

Urządzenie Philips MULTIGROOM z serii 1000 zapewnia moc i precyzję do

przycinania, modelowania i golenia zarostu. Za pomocą trymera DualCut i

nasadek grzebieniowych można przyciąć brodę i nadać jej wybrany kształt.

Precyzyjna golarka pozwala tworzyć dokładne linie oraz zaznaczać kontury

zarostu.

Modelowanie, przycinanie krawędzi i definiowanie stylu zarostu

Precyzyjny trymer umożliwia wykończenie detali

Idealne krawędzie dzięki technologii DualCut i ostrzejszym ostrzom*.

Precyzyjna golarka pozwalająca tworzyć idealne linie i kontury

3 precyzyjne nasadki do równego przycinania zarostu

Łatwe czyszczenie

Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Szczotka umożliwiająca łatwe czyszczenie trymera

Wygodne użytkowanie

Wygodne trzymanie i obsługa urządzenia nawet wtedy, gdy jest mokre

W zestawie bateria AA

Trwałość

Ostrza nigdy nie wymagają smarowania

2 lata gwarancji



Niezwykle precyzyjny trymer do brody MG1100/16

Zalety

Precyzyjny trymer DualCut

Precyzyjny trymer 21 mm pomaga w równym

przycięciu i wymodelowaniu zarostu

(kilkudniowy zarost, kozia bródka, bokobrody,

szyja, wąsy) z zachowaniem kontroli i

widoczności.

Technologia DualCut

Zaawansowana technologia DualCut to

połączenie dwustronnie naostrzonego

elementu tnącego i zmniejszonego tarcia.

Przyjazna dla skóry, precyzyjna golarka

Przyjazna dla skóry golarka z precyzyjną

siateczką (21 mm) została zaprojektowana tak,

aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i

golić je znacznie dokładniej niż zwykłe ostrze.

3 precyzyjne nasadki

Przy użyciu precyzyjnych, nakładanych

nasadek (1, 3 i 5 mm) możesz przyciąć i

wyrównać kilkudniowy zarost, brodę, kozią

bródkę, bokobrody lub wąsy.

Wodoodporność

Trymer i nasadki można z łatwością myć pod

bieżącą wodą.

Szczotka

Szczotka pomaga utrzymać ostrze w czystości

po użyciu.

Miękki, gumowy uchwyt

Miękki gumowy uchwyt, nawet gdy jest mokry,

zapewnia dobrą kontrolę nad trymerem.

W zestawie bateria AA

Zasilany baterią AA trymer jest natychmiast

gotowy do użycia.

2 lata gwarancji

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji

męskiej cechują się trwałą konstrukcją i są

objęte 2-letnią światową gwarancją.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

System tnący

Precyzyjny trymer do brody: 21 mm

Golarka z precyzyjną siateczką: 21 mm

Liczba ustawień długości: 4

3 precyzyjne nasadki do brody: 1, 3, 5 mm

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Łatwość użytkowania

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Wykończenie

Kolor: Czarny i czerwony

Wykończenie: Plastik i guma

Uchwyt: Miękki, gumowy uchwyt

Moc

Źródło zasilania: Bateria AA

Serwis

2 lata gwarancji
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