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MG1100/16

Presné okraje a obrysy
Zastrihávaním, tvarovaním a holením vytvára dokonalý strih na

tvári

Multifunkčný strojček Philips MULTIGROOM série 1000 sa vyznačuje silou

a presnosťou zastrihávania, tvarovania a holenia chĺpkov na tvári. Zastrihávač

a hrebeňové nástavce DualCut rovnomerne zastrihávajú a tvarujú vašu bradu.

Detailný holiaci strojček vytvára presné línie, okraje a obrysy.

Tvarujte, zastrihávajte, vytvárajte svoj vlastný strih na tvári

Detailný zastrihávač na dokonalé detaily na tvári

Ostrejšie čepele* pre perfektné okraje s technológiou DualCut

Detailný holiaci strojček pre dokonalé línie a obrysy

3 presné hrebeňové nástavce na rovnomerné zastrihávanie chĺpkov na tvári

Jednoduché čistenie

Plne umývateľný

Kefka na ľahké čistenie presného zastrihávača

Jednoduché používanie

Pohodlné uchopenie a ovládanie aj pri mokrom použití

Obsahuje batériu typu AA

Odolná konštrukcia

Čepele nevyžadujú mazanie

Dvojročná záruka
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Hlavné prvky

Presný zastrihávač DualCut

Presný zastrihávač 21 mm vám pomáha pri

presnom zastrihávaní a tvarovaní vlastného

strihu na tvári (strnisko, kozia briadka,

bokombrady, línia krku alebo fúzy) vďaka

výbornej ovládateľnosti a viditeľnosti.

Technológia DualCut

Pokročilá technológia DualCut spája strihaciu

jednotku s dvojitým ostrím a techniku nízkeho

trenia.

Presný holiaci strojček jemný k pokožke

Presný strojček s fóliou (21 mm) šetrný

k pokožke je navrhnutý tak, aby zapadol do

malých priestorov s väčšou presnosťou ako

čepeľ a poskytol hladké oholenie aj na ťažko

dostupných miestach.

3 presné hrebeňové nástavce

Svoje strnisko, bradu, koziu briadku,

bokombrady a fúzy zastrihnite do jednotnej

dĺžky a udržujte ju vďaka nasúvateľným

presným hrebeňovým nástavcom 1 mm, 3 mm

a 5 mm.

Vodotesná

Zastrihávač a hrebeňové nástavce sa ľahko

čistia pod tečúcou vodou.

Kefa

Kefka zabezpečí čistotu čepele po použití.

Rukoväť z mäkkej gumy

Jemne pogumovaná rukoväť poskytuje

najlepšie možné uchytenie aj pri mokrom

povrchu, vďaka čomu sa zastrihávač lepšie

ovláda.

Obsahuje batériu typu AA

Napájanie z batérií typu AA zabezpečí, že

zastrihávač je okamžite pripravený na použitie.

2-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú mimoriadne odolné. Zastrihávač sa dodáva

so zárukou 2 roky.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Strihací systém

Presný zastrihávač brady: 21 mm

Presný strojček s fóliou: 21 mm

Počet nastavení dĺžky: 4

3 hrebeňové nástavce na presné

zastrihávanie: 1, 3, 5 mm

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka

Jednoduché používanie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Čistenie: Plne umývateľný

Dizajn

Farba: Čierna a červená

Povrchová úprava: Plast a guma

Telo: Rukoväť z mäkkej gumy

Príkon

Zdroj napájania: Batéria typu AA

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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