
 

7 w 1, twarz i włosy

Multigroom series
3000

 
7 nasadek

Samoostrzące się ostrza ze stali

Czas pracy do 60 min

Zmywalne nasadki

 

MG3720/15

Uniwersalny trymer
Trymer 7 w 1

Wypróbuj nową stylizację, kiedy tylko zechcesz, korzystając z tego nowego

uniwersalnego trymera. 7 wysokiej jakości nasadek umożliwia łatwe stworzenie

wybranej stylizacji zarostu i fryzury.

Wydajne cięcie

Ostrza z hartowanej stali, które nie pękają, nie tępią się i nie rdzewieją

Wszechstronność

7 nasadek do stylizacji zarostu i przycinania włosów

Równe przycinanie

Usuwaj zbędne włosy z nosa i uszu

Przycinaj włosy na żądaną długość

Wygodne użytkowanie

60 minut pracy

Łatwa konserwacja nasadek

Łatwe przechowywanie

Ochrona gwarancyjna po zakupie



7 w 1, twarz i włosy MG3720/15

Zalety

Samoostrzące się ostrza

Samoostrzące się ostrza ze stali w tym

trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione

żelazem i hartowane w celu uzyskania

maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu

pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia

użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają

smarowania.

7 nasadek do twarzy i włosów

Uniwersalny trymer do włosów Philips

Multigroom 3000 jest wyposażony w 7

nasadek zaprojektowanych z myślą o

wygodnej stylizacji zarostu i przycinaniu

włosów.

Trymer

Gładkie, równomierne przycinanie nawet

najgrubszych włosów. Precyzyjne stalowe

ostrza i uchwyt trymera do brody tworzą

wyraźne, proste linie, które zapewniają

doskonałe wykończenie.

Trymer do nosa i uszu

Wszechstronny trymer szybko usuwa

niechciane włosy z nosa i uszu, pomagając

uniknąć zadraśnięć i skaleczeń.

5 wytrzymałych nasadek

Szybko popraw wygląd swojej twarzy i włosów

dzięki pięciu wzmocnionym osłonom tnącym,

które umożliwiają cięcie na długość 1 mm, 2

mm, 3 mm, 5 mm i 9 mm.

Czas pacy do 60 minut

Ten trymer Philips zapewnia do 60 minut

bezprzewodowego działania po jednym

ładowaniu trwającym 16 godzin.

Zmywalne nasadki

Konserwacja trymera do twarzy i ciała jest

niezwykle prosta, a ponadto urządzenie

posiada niekorodujące ostrza i wodoodporne

osłony ułatwiające czyszczenie.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom z serii 3000Nagroda iF DESIGN

AWARD 2017

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.



7 w 1, twarz i włosy MG3720/15

Dane techniczne

Znajdź swój styl

Liczba nasadek: 7 nasadek

Narzędzia do stylizacji: Trymer, Trymer do

włosów w nosie i uszach, 2 nasadki do brody,

2 nasadki do zarostu, 1 nasadka do włosów

Strzyżenie włosów/modelowanie zarostu:

Długa broda, Krótka broda, Kilkudniowy zarost,

Wyraziste linie, Szczegółowa stylizacja, Kozia

bródka

System tnący

Samoostrzące się ostrza

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Pokrowiec: Etui do przechowywania

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas pracy: 60 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 16 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Zmywalne nasadki

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Serwis

2 lata gwarancji
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