
 

9 w 1, twarz, włosy i
ciało

Multigroom series
3000

 
9 nasadek

Samoostrzące się ostrza ze stali

Czas pracy do 70 min

Zmywalne nasadki

 

MG3747/13

Uniwersalny trymer
Trymer 9 w 1

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

uniwersalnego trymera. 9 wysokiej jakości nasadek umożliwia łatwe stworzenie

wybranej stylizacji zarostu oraz przycięcie włosów na głowie i na ciele.

Wydajne cięcie

Samoostrzące się, delikatne dla skóry ostrza zapewniają doskonałe przycinanie

Wszechstronność

Przycinaj i stylizuj zarost oraz włosy na głowie i ciele za pomocą 9 różnych nasadek

Metalowy trymer dba o brodę, włosy i ciało

Trymer do włosów w nosie delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszu

7 nasadek do przycinania zarostu oraz włosów na głowie i ciele

Wygodne użytkowanie

Czas pracy: do 70 minut bezprzewodowego działania po naładowaniu

Zmywalne nasadki umożliwiają łatwe czyszczenie

Etui do przechowywania ułatwia porządkowanie i transport

2 letnia międzynarodowa gwarancja + dodatkowe 1 rok po dokonaniu rejestracji

produktu na Philips.pl/myphilips.
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Zalety

Samoostrzące się ostrza

Wyjątkowo skuteczne przycinanie za każdym

razem. Stalowe ostrza delikatnie pocierają o

siebie, ostrząc się wzajemnie podczas

przycinania, dzięki czemu nawet po 3 latach

użytkowania zachowują taką ostrość i

efektywność jak na początku.

9 nasadek do twarzy, włosów i ciała

Ten uniwersalny trymer w wygodny sposób

przycina i stylizuje zarost oraz strzyże włosy na

głowie i na ciele.

Metalowy trymer

Użyj metalowego trymera bez nasadki, aby

uzyskać nienaganny wygląd brody, szyi i linii

włosów lub przyciąć włosy na ciele do

minimalnej długości. Samoostrzące się ostrza

pozostają tak ostre jak na początku nawet po 3

latach użytkowania.

Trymer do włosów w nosie i uszach

Szybko i łatwo usuń niechciane włosy z nosa i

uszu.

7 wytrzymałych nasadek

2 nasadki do zarostu (1, 2 mm), 1 regulowana

nasadka do brody (3–7 mm), 3 nasadki do

włosów (9, 12, 16 mm) i 1 nasadka do ciała (3

mm).

Czas pacy do 70 minut

Po 16 godzinach ładowania możesz

bezprzewodowo korzystać z urządzenia przez

maksymalnie 70 minut.

Zmywalne nasadki

Aby dokładnie wyczyścić ostrza i nasadki,

wystarczy je odłączyć i opłukać pod bieżącą

wodą.

Etui do przechowywania

Wygodne etui służy do przechowywania i

przewożenia trymera. Chroni ono trymer i

wszystkie nasadki podczas transportu.

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 redukcję emisji

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.
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Dane techniczne

Znajdź swój styl

Liczba nasadek: 9 nasadek

Narzędzia do stylizacji: Metalowy trymer,

Trymer do włosów w nosie i uszach,

Regulowana nasadka do brody: 3–7 mm, 2

nasadki do zarostu, 3 nasadki do włosów, 1

nasadka do ciała

Golenie ciała/strzyżenie/golenie twarzy:

Długa broda, Krótka broda, Kilkudniowy zarost,

Wyraziste linie, Szczegółowa stylizacja, Kozia

bródka

System tnący

Samoostrzące się ostrza

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Etui: Etui do przechowywania

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas pracy: 70 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 16 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Łatwa obsługa

Czyszczenie: Zmywalne nasadki

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Serwis

3 lata gwarancji
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