
 

Accesoriu de aranjare a
bărbii ultra precis

Multigroom series
1000

 
Dispozitiv de tuns de precizie
DualCut

Acc. aparat de bărbierit pt
detalii

Complet lavabil, baterie AA

3 piepteni de precizie

 

MG1100/16

Margini şi contururi precise
Tunde, conturează şi bărbiereşte pentru un stil facial perfect

Philips MULTIGROOM seria 1000 îţi oferă putere şi precizie pentru a tunde,

contura şi bărbieri părul de pe faţă. Tunde şi conturează-ţi barba uniform cu

aparatul de tuns DualCut avansat şi pieptenele. Defineşte linii, margini şi contururi

precise cu aparatul de bărbierit pentru detalii.

Conturează şi defineşte-ţi stilul preferat

Aparat de tuns pentru detalii, pentru detalii faciale perfecte

Lame mai ascuţite* pentru conturare perfectă cu tehnologie DualCut

Aparat de bărbierit pentru detalii, pentru linii şi contururi perfecte

3 piepteni de precizie pentru un tuns uniform al părului facial

Uşor de curăţat

Complet lavabil

Perie pentru curăţarea uşoară a aparatului de tuns de precizie

Uşor de utilizat

Uşor de prins şi controlat, chiar şi când este umed

Baterie AA inclusă

Făcut să reziste

Lamele nu trebuie lubrifiate niciodată

2 ani garanţie



Accesoriu de aranjare a bărbii ultra precis MG1100/16

Repere

Dispozitiv de tuns de precizie DualCut

Aparatul de tuns de precizie de 21 mm te ajută

să îţi tunzi uniform şi să îţi conturezi stilul

facial (aspect nebărbierit, cioc, perciuni, linia

gâtului sau mustaţă) cu un nivel ridicat de

vizibilitate şi control.

Tehnologie DualCut

Tehnologia avansată DualCut combină un

element de tăiere dublu ascuţit cu nivel redus

de frecare.

Aparat de bărbierit de precizie delicat cu

pielea

Aparatul cu suprafaţă de bărbierit pentru

detalii, de 21 mm şi delicat cu pielea, este

conceput pentru a încăpea în spaţii mici cu mai

multă precizie decât o lamă, pentru un bărbierit

impecabil în zonele greu de accesat.

3 piepteni de precizie

Tunde şi menţine lungimea uniformă a bărbii

de 3 zile, a ciocului, perciunilor, liniei gâtului

şi a mustăţii cu pieptenii de precizie de 1 mm,

3 mm şi 5 mm cu ataşare.

Rezistentă la apă

Aparatul de tuns şi pieptenii sunt uşor de

curăţat sub jet de apă.

Perie

Peria menţine lama curată după utilizare.

Mâner moale din cauciuc

Mânerul din cauciuc moale la atingere asigură

cea mai bună prindere, chiar şi atunci când

este ud, pentru un control mai bun în timpul

operării aparatului de tuns.

Baterie AA inclusă

Operat cu baterie AA, aparatul tău de tuns este

gata de utilizat imediat.

Garanţie internaţională 2 ani

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Aparatul de tuns dispune

de o garanţie de 2 ani.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Aparat de tuns barba de precizie: 21 mm

(13/16")

Aparat ras cu sup pt detalii: 21 mm (13/16")

Numărul setărilor de lungime: 4

3 piepteni de precizie pentru barbă: 1, 3, 5

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

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Curăţare: Complet lavabil

Design

Culoare: Negru şi roşu

Finisaj: Plastic şi cauciuc

Mâner: Mâner moale din cauciuc

Alimentare

Sursă de alimentare: Baterie AA

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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