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MG3715/14

Hepsi bir arada düzeltici
6'sı 1 arada düzeltici

Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüme

kavuşun. Son derece kaliteli 6 araca sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak

istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olun.

Kesme performansı

Kırılmaz, körleşmez veya paslanmaz, sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Çok yönlülük

6 araçla yüzünüzdeki tüyleri düzeltin ve şekillendirin

Sakal ve boyun için düzeltici kenarlarla görünümünüzü tamamlayın

Burun ve kulak kıllarını bakımlı tutar

Yüz tüylerini düzeltmek için 4 tarak

Kullanım kolaylığı

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

60 dakikalık çalışma süresi

Aparatların korunması kolaydır

Düzenli bir şekilde saklayın
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Özellikler

Kendiliğinden bilenen bıçaklar

Bu düzelticinin yüze ve gövdeye yönelik

kendiliğinden bilenen çelik bıçakları,

maksimum mukavemet için demir ile

güçlendirilip sertleştirilmiş. Bu da bıçakların ilk

günkü kadar keskin kalmalarını sağlar. Bıçaklar

paslanmaz ve bıçak yağına gerek yoktur.

Yüz için 6 araç

Bu hepsi bir arada düzeltici, yüzünüzdeki

tüyleri kolayca düzeltir ve şekillendirir.

Düzeltici

Taraksız düzelticiyi kullanarak sakalınızın

kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.

Düzelticinin kendiliğinden bilenen bıçakları, 3

yıl kullanımdan sonra bile ilk günkü gibi keskin

kalır.

Burun ve kulak kılı düzeltici

İstenmeyen burun ve kulak kıllarını hızla

gideren hepsi bir arada düzeltici sayesinde

sıyrık ve kesiklerden kaçının.

4 darbeye dayanıklı tarak

2 kirli sakal tarağı (1,2 mm) ve 2 sakal tarağı

(3,5 mm).

60 dakikaya kadar çalışma süresi

Bu Philips düzeltici, yalnızca 16 saatlik şarjla

60 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlar.

Durulanabilir başlıklar

Kolay temizliğe yönelik korozif olmayan

bıçaklar ve suya dayanıklı muhafazalar ile yüz

ve vücut düzelticinizin bakımı kolaydır.

Saklama kesesi

Banyonuzdaki ve spor çantanızdaki karmaşayı

giderin ve kolay düzenleme ve seyahat için

kullanabileceğiniz küçük saklama kesesiyle

tüm aparatlarınız tek bir yerde tutun.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl

garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur

ve yağlanmaları gerekmez.
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Teknik Özellikler

İstediğiniz görünümü yaratın

Aparat sayısı: 6 araç

Şekillendirme aparatları: Düzeltici, Burun ve

kulak kılı düzeltici, 2 sakal tarağı, 2 kirli sakal

tarağı

Sakal şekillendirme: Uzun sakal, Kısa sakal,

Kirli sakal görüntüsü, Keskin hatlar, Ayrıntılı

şekillendirme, Keçi sakal

Kesme sistemi

Kendiliğinden bilenen bıçaklar

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Kese: Saklama kesesi

Güç

Pil tipi: Ni-MH

Çalışma süresi: 60 dakika

Şarj: 16 saatte tam şarj

Otomatik voltaj: 100-240 V

Kullanım kolaylığı

Temizleme: Durulanabilir başlıklar

Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez

Servis

3 yıl garanti
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