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DualCut hassas düzeltici

Hassas tıraş aparatı

Tamamen yıkanabilir, AA pil

3 adet hassas tarak

 

MG1100/16

Keskin kenarlar ve kıvrımlar
Yüzünüzde ideal tarzı yaratmak için düzeltin, şekil verin ve tıraş

edin

Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve

tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve

tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş

makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın.

Yüzünüzdeki tarzı şekillendirin, keskinleştirin ve tanımlayın

Mükemmel yüz ayrıntıları için hassas düzeltici

Mükemmel düzeltme için DualCut teknolojili daha kesin bıçaklar*

Mükemmel hatlar ve kıvrımlar için hassas tıraş makinesi

Yüz kıllarının eşit bir şekilde düzeltilebilmesi için 3 adet hassas tarak

Temizlemesi kolaydır

Tamamen yıkanabilir

Hassas düzelticinin kolay temizlenmesi için temizleme fırçası

Kullanım kolaylığı

Islakken bile kolay tutuş ve kontrol

AA pil dahildir

Uzun ömürlü

Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

2 yıl garanti
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Özellikler

DualCut hassas düzeltici

21 mmlik hassas düzeltici, yüksek kontrol ve

görünürlük ile yüzünüzdeki tarzı (kirli sakal,

keçi sakal, favoriler, ense veya bıyık) eşit bir

biçimde düzeltmenize ve tarzınızı

şekillendirmenize yardımcı olur.

DualCut Teknolojisi

Gelişmiş DualCut Teknoloji çift taraflı kesici

üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştirir.

Cilt dostu hassas tıraş makinesi

Cilt dostu 21 mm hassas folyolu tıraş makinesi

erişilmesi zor alanlarda bile temiz bir tıraş için

bir bıçaktan daha fazla hassasiyet ile küçük

yerlere bile sığması için tasarlanmıştır.

3 adet hassas tarak

Kirli sakal, sakal, keçi sakal, favoriler ve

bıyığınızı 1 mm, 3 mm ve 5 mm çıkarılabilir

hassas taraklarla eşit uzunlukta düzeltin ve

uzunluğunu koruyun.

Su geçirmez

Düzeltici ve tarakları musluk suyu altında

kolayca temizlenebilir.

Fırça

Temizleme fırçası, bıçakların kullanımdan

sonra temiz kalmasını sağlar.

Yumuşak kauçuk tutma yeri

Yumuşak kauçuk tutma yeri, düzelticiyi

ıslakken bile en iyi şekilde kontrol etmenizi

sağlar.

AA pil dahildir

AA pil ile çalışan düzelticiniz anında kullanıma

hazırdır.

Dünya çapında 2 yıl garanti

Tüm erkek bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Düzeltici 2 yıllık garantiye sahiptir.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Kesme sistemi

Hassas sakal düzeltici: 21 mm (13/16 inç)

Hassas folyolu tıraş makinesi: 21 mm (13/16

inç)

Uzunluk ayarı sayısı: 4

3 adet hassas sakal tarağı: 1, 3, 5 mm (1/32

inç, 1/8 inç, 3/16 inç)

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Kullanım kolaylığı

Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez

Temizleme: Tamamen yıkanabilir

Tasarım

Renk: Siyah ve kırmızı

Kaplama: Plastik ve kauçuk

Gövde: Yumuşak kauçuk tutma yeri

Güç

Güç kaynağı: AA pil

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti
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