
 

Zastřihovač vousů, vlasů,
nosních a ušních chloupků

Multigroom series 3000

 
8 nástavců

Samoostřicí ocelové břity

Až 60 minut používání bez
kabelu

Omyvatelné nástavce

 

MG3730/15

Zastřihovač typu „vše v jednom“
Zastřihovač typu 8 v 1

Vyzkoušejte si nový vzhled v jakýkoli den v týdnu. Využijte k tomu tento odolný

zastřihovač typu „vše v jednom“. 8 kvalitních nástavců vám umožní snadno

dosáhnout vzhledu a účesu, který vám vyhovuje.

Zastřihovací výkon

Břity z tvrzené oceli, které se nezlomí, netupí ani nerezaví

Univerzálnost

Zastřihujte a upravujte si tvář a vlasy pomocí 8 nástavců.

Zajistěte si rovnoměrné zastřižení

Udržuje nosní a ušní chloupky pod kontrolou

Zastřihuje vlasy na požadovanou délku

Snadné použití

Doba provozu 60 minut

Nástavce se snadnou údržbou

Úložné pouzdro pro snadné uschování zastřihovače a nástavců pro pohodlné

cestování

Nákup krytý zárukou



Zastřihovač vousů, vlasů, nosních a ušních chloupků MG3730/15

Přednosti

Samoostřicí břity

Samoostřicí ocelové břity tohoto zastřihovače

na vousy a tělo jsou vyztuženy železem

a temperovány pro maximální pevnost.

Výsledkem jsou břity, které zůstanou stejně

ostré jako první den. Bez rzi. Bez mazání břitů

olejem.

8 nástavců na tvář a vlasy

S tímto zastřihovačem vše v jednom si můžete

pohodlně zastřihovat a upravovat vousy a

formovat účes.

Zastřihovač

Získejte hladký a rovnoměrný střih i s hustými

vlasy. Antikorozní břity zastřihovače na tělo

a vousy vytvářejí rovné čisté linie

k dokonalému oholení.

Zastřihovač nosních a ušních chloupků

Tento zastřihovač typu vše v jednom rychle

odstraňuje nežádoucí chloupky v nose a uších

a zabraňuje poškrábání či pořezání.

6 hřebenů odolných vůči nárazům

Rychlá úprava vousů a vlasů pomocí šesti

zesílených nástavců. 2 hřebeny na strniště pro

zastřihávání na délku 1 mm a 2 mm,

1 nastavitelný hřeben na vousy a 3 hřebeny na

vlasy o délce 9 mm, 12 mm a 16 mm.

Doba provozu až 60 minut

Tento zastřihovač Philips umožňuje až

60 minut bezdrátového používání na jedno

nabití trvající 16 hodin.

Omyvatelné nástavce

Tento zastřihovač na vousy a tělo se snadno

udržuje díky antikorozním břitům

a voděodolným nástavcům pro snadné čištění.

Pouzdro pro skladování

Zbavte se nepořádku v koupelně i ve své tašce

do posilovny díky malému úložnému pouzdru

pro snadnou organizaci a cestování, které vám

umožní skladovat všechny nástavce na jednom

místě.

2letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou

velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je

nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se

všemi běžně používanými napětími.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2017

Řada Multigroom 3000Ocenění iF DESIGN

AWARD 2017



Zastřihovač vousů, vlasů, nosních a ušních chloupků MG3730/15

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nástrojů: 8 nástavců

Nástroje pro vytváření zástřihů: Zastřihovač,

Zastřihovač chloupků v nose a uších,

Nastavitelný hřeben na vousy, 3 až 7 mm,

2 hřebeny na strniště, 3 hřebeny na vlasy

Zastřihávání vlasů / Styling tváře: Dlouhé

vousy, Krátké vousy, Strniště, Ostré linie,

Jemné tvarování, Kozí bradka

Střihací systém

Samoostřicí břity

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Spotřeba

Typ baterie: Ni-MH

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 16 hodin

Automatická volba napětí: 100-240 V

Snadné použití

Čištění: Omyvatelné nástavce

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Servis

2letá záruka

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2021‑12‑23

Verze: 4.3.1

EAN: 08 71010 37945 78

www.philips.com

http://www.philips.com/

