
 

8 în 1, faţă şi cap

Multigroom series
3000

 
8 instrumente

Lame din oţel cu ascuţire
automată

Funcţionare până la 60 min.

Accesorii ce pot fi clătite

 

MG3730/15

Aparat de tuns multifuncţional
Aparat de tuns 8 în 1

Încearcă un aspect nou în orice zi a săptămânii cu acest aparat de tuns

multifuncţional. 8 instrumente de calitate îţi permit să creezi uşor exact stilul facial

şi tunsoarea dorite.

Performanţă de tăiere

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Multifuncţional

Tunde-ţi şi stilizează-ţi părul de pe faţă şi cap cu 8 instrumente

Asigură un tuns uniform

Îndepărtează părul din nas şi urechi

Tunde părul la lungimea dorită

Uşor de utilizat

60 minute de funcţionare

Accesorii uşor de întreţinut

Depozitează-l şi păstrează-ţi lucrurile în ordine

Garanţie pentru protejarea achiziţiei



8 în 1, faţă şi cap MG3730/15

Repere

Lame cu ascuţire automată

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale

acestui aparat de tuns pentru faţă şi corp sunt

ranforsate cu fier şi călite pentru rezistenţă

maximă. Astfel, lamele rămân la fel de ascuţite

ca în prima zi. Fără rugină. Şi fără a necesita

lubrifierea lamelor.

8 instrumente pentru faţă şi cap

Acest aparat de tuns multifuncţional îţi tunde şi

stilizează cu uşurinţă barba şi părul.

Aparat de tuns

Obţine un tuns uniform chiar şi pe cel mai gros

păr. Lamele precise din oţel ale aparatului de

tuns pentru corp şi barbă creează linii drepte şi

curate, pentru un aspect perfect.

Aparat de tuns părul din nas şi urechi

Evită ciupiturile şi tăieturile cu acest aparat de

tuns multifuncţional, care îndepărtează rapid

părul nedorit din nas şi urechi.

6 piepteni rezistenţi la impact

Retuşează-ţi rapid părul de pe faţă şi cap cu

cele şase protecţii ranforsate. 2 piepteni pentru

aspect nebărbierit pentru tundere la 1 mm şi 2

mm, 1 pieptene reglabil pentru barbă şi 3

piepteni de păr la 9 mm, 12 mm şi 16 mm.

Timp de funcţionare de până la 60 min.

Acest aparat de tuns Philips îţi oferă până la

60 de minute de utilizare fără fir la o singură

încărcare de 16 ore.

Accesorii ce pot fi clătite

Aparatul de tuns pentru faţă şi corp este uşor

de întreţinut, cu lame care nu corodează şi

protecţii rezistente la apă pentru curăţare

uşoară.

Husă

Fă-ţi ordine în baie şi în geanta de sport şi

păstrează-ţi toate accesoriile într-un singur loc,

cu husa mică de depozitare pentru organizare

uşoară şi călătorii.

Garanţie internaţională 2 ani

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea vin cu o garanţie

de 2 ani, nu necesită lubrifiere şi sunt

compatibile cu toate tensiunile internaţionale.
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8 în 1, faţă şi cap MG3730/15

Specificaţii

Creează-ţi stilul dorit

Număr de instrumente: 8 instrumente

Instrumente de stilizare: Aparat de tuns,

Aparat de tuns părul din nas şi urechi,

Pieptene ajustabil pentru barbă de 3-7 mm, 2

piepteni pentru aspect nebărbierit, 3 piepteni

Tundere/Stilizarea părului facial: Barbă lungă,

Barbă scurtă, Aspect nebărbierit, Linii precise,

Coafare detaliată, Barbişon

Sistem de tăiere

Lame cu ascuţire automată

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat

Husă: Husă

Alimentare

Tip baterie: Ni-MH

Durată de funcţionare: 60 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 16 ore

Tensiune automată: 100-240 V

Uşor de utilizat

Curăţare: Accesorii ce pot fi clătite

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Service

Garanţie de 2 ani
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