
 

7-v-1, obrazne dlake
in lasje

Multigroom series
3000

 
7 nastavkov

Samoostrilna jeklena rezila

Do 60 minut delovanja

Nastavki, ki jih lahko spirate

 

MG3720/15

Prirezovalnik vse-v-enem
Prirezovalnik 7-v-1

S tem vzdržljivim prirezovalnikom vse-v-enem se lahko vsak dan poigrate z novim

videzom. S sedmimi kakovostnimi pripomočki lahko enostavno po želji oblikujete

dlake na obrazu in pričesko.

Učinkovitost striženja

Koži prijazna samoostrilna rezila za popolno prirezovanje

Vsestranskost

S 7 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake in pričesko

S prirezovalnikom oblikujte linije brade za izpopolnjen videz

Prirezovalnik za nosne dlačice nežno odstrani neželene dlačice v nosu in ušesih.

5 glavnikov za prirezovanje obraznih dlak in las

Enostavna uporaba

Čas delovanja: do 60 minut brezžične uporabe na polnjenje

Nastavki, ki jih lahko spirate, za enostavno čiščenje

Torbica za shranjevanje za preprosto shranjevanje in uporabo na potovanjih

2-letna garancija
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Značilnosti

Samoostrilna rezila

Za popolno prirezovanje pri vsaki uporabi.

Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in

se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so

tako tudi po treh letih uporabe ostra kot na

začetku.

7 nastavkov za obrazne dlake in lase

S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko

preprosto prirezujete in oblikujete obrazne

dlake ter lase.

Prirezovalnik

S prirezovalnikom brez glavnika lahko dosežete

elegantne, ostre linije brade, vratu in las.

Samoostrilna rezila prirezovalnika so tudi po

treh letih uporabe ostra kot na začetku.

Prirezovalnik za nosne in ušes. dlačice

Enostavno in udobno odstranite neželene

nosne in ušesne dlačice.

5 glavnikov, odpornih proti udarcem

2 glavnika za strnišče (1,2 mm), 2 glavnika za

brado (3,5 mm) in 1 glavnik za lase (9 mm).

Do 60 minut delovanja

Omogoča do 60 minut brezžične uporabe po

vsakem 16-urnem polnjenju.

Nastavki, ki jih lahko spirate

Rezila in glavnike preprosto odstranite in jih

temeljito sperite pod tekočo vodo.

Torbica za shranjevanje

S priročno torbico lahko prirezovalnik pospravite

ali ga vzamete s seboj na pot. Torbica poskrbi,

da so prirezovalnik in vsi nastavki varno

shranjeni.
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Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavkov: 7 nastavkov

Pripomočki za oblikovanje: Prirezovalnik,

Brivnik za nosne in ušesne dlačice, 2 glavnika

za brado, 2 glavnika za strnišče, 1 glavnik za

lase

Striženje/oblikovanje brade: Dolga brada,

Kratka brada, Neobrit videz, Ostre linije,

Natančno oblikovanje, Kozja bradica

Sistem za prirezovanje

Samoostrilna rezila

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Torbica: Torbica za shranjevanje

Napajanje

Vrsta baterije: Ni-MH

Čas delovanja: 60 minut

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 16 urah

Samodejna napetost: 100–240 V

Enostavna uporaba

Čiščenje: Nastavki, ki jih lahko spirate

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno

Servis

2-letna garancija
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