
 

9-in-1-trimmeri
kasvoille ja hiuksille
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9 työkalua kasvoille ja hiuksille

Philipsin paras leikkausteho

Käyttöaika jopa 80 minuuttia

Laite ja lisäosat voidaan
huuhdella

 

MG5720/15

Edistynyttä ja tarkkaa muotoilua
Huippuluokan monipuolinen 9-in-1-trimmeri

Philipsin 9-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi

luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja

muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen ja omien hiusten leikkaamiseen

kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä

leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Philipsin

monitoimitrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät, eikä niitä

tarvitse koskaan öljytä.

Hyvä leikkaustulos

Philipsin paras leikkausteho

Monipuolinen

9 työkalua kasvoille ja hiuksille

Trimmeri parralle ja hiuksille

Tarkkuustrimmeri täydellisiä yksityiskohtia varten

Nenä- ja korvakarvatrimmeri

6 kestävää kampaa hiuksille ja parralle

Helppokäyttöinen

Käyttöaika jopa 80 minuuttia

Luistamisen estävä kuminen kädensija

Vesitiivis

Mukana kätevä kotelo

Ostosuoja
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Kohokohdat

Philipsin paras leikkausteho

Tässä monitoimitrimmerissä on DualCut-

teknologia, kaksoishiotut terät ja erittäin

vähäinen terien välinen kitka. Terät leikkaavat

kaksi kertaa edeltävää sarjaa nopeammin,

joten leikkuu on sekä nopeampaa että

tasaisempaa. Monitoimitrimmerin terät eivät

vaadi huoltoa ja teroittuvat itse. Tämän

ansiosta ne pysyvät terävinä ja tehokkaina,

eikä niitä tarvitse öljytä. Näin terät säilyvät

yhtä terävinä kuin ne olivat ostettaessa vielä 3

vuoden käytön jälkeenkin.

9 työkalua kasvoille ja hiuksille

All-in-one-trimmerissä on erilaisia lisäosia,

joita voidaan käyttää hiusten leikkaamiseen,

parran trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- ja

korvakarvojen poistamiseen ja vartalon

ihokarvojen trimmaamiseen.

Trimmeri parralle ja hiuksille

Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin

teräksestä valmistettujen terien avulla luot

tarkkoja, suoria linjoja ja trimmaat paksutkin

karvat tasaisesti. Ruostumattomat terät

teroittuvat itsestään ja kestävät siten

pidempään.

Tarkkuustrimmeri täydellisiä yksityiskohtia

varten

Ajon jälkeen voit napsauttaa lisätarvikkeena

tulevan tarkkuustrimmerin paikalleen ja

viimeistellä viikset, pulisongit tai parran

rajaukset.

Nenä- ja korvakarvatrimmeri

Trimmeriin kiinnitettävällä lisäosalla voit

poistaa ei-toivotut karvat nenästä ja korvista

täysin kivuttomasti. Nenäkarvatrimmerin

ainutlaatuinen pyöriviin teriin perustuva

teknologia takaa nopeat ja tehokkaat tulokset

ilman nykäisyjä tai epämukavuutta. Suojan

ansiosta haavoja ei koskaan pääse syntymään.

6 kestävää kampaa hiuksille ja parralle

Kammat on valmistettu erittäin kestävästä

erikoismateriaalista, joten ne eivät mene rikki,

vaikka putoaisivat lattialle. Mukana tulee 2

sänkikampaa (1 & 2 mm), 1 säädettävä

partakampa (3-7 mm) sekä 3 kampaa hiuksille

(9, 12 & 16 mm).

Käyttöaika jopa 80 minuuttia

Jopa 80 minuutin johdoton käyttö 16 tunnin

latauksella.

Luistamisen estävä kuminen kädensija

Mukava kuminen kädensija takaa vakaan

otteen myös märkänä. Voit hallita laitetta aina

täydellisesti trimmauksen aikana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Loihdi haluamasi tyyli

Työkalujen määrä: 9 työkalua

Muotoilutarvikkeet: Metallinen trimmeri,

Metallinen tarkkuustrimmeri, Nenä- ja

korvakarvatrimmeri, 3–7 mm ohjauskampa

parranajoon, 2 sänkikampaa, 3 ohjauskampaa

Hiustenleikkuu / parran trimmaus: Pitkä parta,

Lyhyt parta, Sänki, Tarkat rajaukset, Tarkkaa

muotoilua, Pukinparta

Teräjärjestelmä

DualCut-tekniikka: Leikkaa kahteen suuntaan

Itseteroittuvat terät

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Pussi: Säilytyspussi

Virta

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Käyttöaika: 80 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 16 tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: 100 % vedenkestävä

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Muotoilu

Kahva: Luistamisen estävä kuminen kädensija

Huolto

2 vuoden takuu
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