
 

7-in-1, kasvot ja
hiukset

Multigroom series
3000

 
7 työkalua

Itseteroittuvat teräksiset terät

Jopa 60 min käyttöaikaa

Huuhdeltavat lisäosat

 

MG3720/15

All-in-one-trimmeri
7-in-1-trimmeri

Tällä kestävällä all-in-one-trimmerillä voit vaihtaa tyyliäsi vaikka joka päivä.

Seitsemän korkealaatuisen työkalun ansiosta ihokarvojen ja hiusten muotoilu on

nopeaa ja helppoa.

Hyvä leikkaustulos

Karkaistusta teräksestä valmistetut terät eivät katkea, tylsisty tai ruostu.

Monipuolinen

7 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Varmista tasainen lopputulos

Pidä nenä- ja korvakarvat aisoissa

Leikkaa hiukset haluamaasi pituuteen

Helppokäyttöinen

60 minuutin käyttöaika

Helposti huollettavat lisäosat

Säilytä järkevästi

Ostosuoja
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Kohokohdat

Itseteroittuvat terät

Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun

trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu

raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat

mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä

terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.

7 työkalua, kasvot ja hiukset

Philips Multigroom 3000 -

monitoimitrimmerissä on seitsemän

lisälaitetta, joilla hiustenleikkuu ja kasvojen

alueen karvojen trimmaus hoituu kätevästi.

Trimmeri

Ajaa paksuimmatkin karvat sileästi ja

tasaisesti. Vartalolle ja parralle suunnitellun

trimmerin teräksestä valmistetuilla terillä luot

tarkkoja, suoria linjoja ja saat täydellisen

lopputuloksen.

Nenä- ja korvakarvatrimmeri

Monitoimitrimmerillä vältät viillot ja haavat ja

poistat häiritsevät nenä- ja korvakarvat

helposti.

5 iskunkestävää ohjauskampaa

Viimeistele kasvot ja hiukset nopeasti viiden

vahvistetun leikkuusuojan avulla 1, 2, 3, 5 tai

9 mm:n pituuteen.

Jopa 60 minuuttia käyttöaikaa

Philips-trimmerillä saat yhdellä 16 tunnin

latauksella jopa 60 minuuttia johdotonta

käyttöaikaa.

Huuhdeltavat lisäosat

Ruostumattomien terien ja vedenkestävien

suojusten ansiosta kasvo- ja

vartalokarvatrimmeri on helppo huoltaa ja

puhdistaa.

iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom 3000 -sarjaiF DESIGN AWARD

2017

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Loihdi haluamasi tyyli

Työkalujen määrä: 7 työkalua

Muotoilutarvikkeet: Trimmeri, Nenä- ja

korvakarvatrimmeri, 2 ohjauskampaa parralle,

2 sänkikampaa, 1 ohjauskampa hiuksille

Hiustenleikkuu / parran trimmaus: Pitkä parta,

Lyhyt parta, Sänki, Tarkat rajaukset, Tarkkaa

muotoilua, Pukinparta

Teräjärjestelmä

Itseteroittuvat terät

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Pussi: Säilytyspussi

Virta

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 16 tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Huuhdeltavat lisäosat

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Huolto

2 vuoden takuu
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