
 

Vienpadsmit vienā, sejai,
matiem un ķermenim

Multigroom series 5000

 
11 piederumi

DualCut tehnoloģija

Darbības laiks līdz pat
80 minūtēm

Ūdensizturīgs

 

MG5730/15

Uzlabota veidošana un precizitāte
Vienpadsmit vienā (11-in-1) trimmeris maksimālai dažādībai

Izveidojiet jaunu izskatu ar šī daudzveidīgā trimmera palīdzību, kas iekļauj 11

kvalitatīvus piederums vēlamā sejas, matu un ķermeņa stila izveidošanai. DualCut

asmeņi nodrošina maksimālu precizitāti un neslīdošais gumijas rokturis uzlabo

komfortu un kontroli.

Griešanas veiktspēja

Maksimāla precizitāte ar 2x vairāk asmeņiem

Daudzveidība

11 piederumi sejas un matu kopšanai

Pašuzasinoši asmeņi gludam rezultātam

Precīzais skuveklis pielīdzina vaigu, zoda un kakla līnijas

Līdz sīkumam nostrādāts rezultāts

Atvadieties no deguna un ausu matiņiem

Grieziet matus nepieciešamajā garumā

Vienkārša lietošana

80 minūšu darbības laiks

Viegli satverama

Ūdensizturīgs, viegli nomazgāt zem krāna

Uzglabājiet ierīci, uzturot kārtību

Garantija pirkuma aizsardzībai



Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim MG5730/15

Izceltie produkti

DualCut tehnoloģija

Šis universālais matu trimmeris ir aprīkots ar

uzlabotu DualCut tehnoloģiju, kas nodrošina

maksimālu precizitāti. Tas ir aprīkots ar

divpusējiem asmeņiem un izstrādāts tā, lai

saglabātu pirmās dienas asumu.

11 piederumi sejai, matiem un ķermenim

Philips Multigroom universālajam matu

trimmerim ir 11 uzgaļi, kas nodrošina visa

ķermeņa kopšanas risinājumu.

Metāla trimmeris

Veidojiet tīras, taisnas līnijas un vienmērīgi

apgrieziet biezākos matus, pateicoties

precīzajiem ķermeņa un bārdas trimmera

tērauda asmeņiem. Šie nerūsējošie asmeņi

nerūsē, un tie paši sevi uzasina, lai ilgāk

kalpotu.

Precīzs skuveklis

Izmantojiet precīzo skuvekli pēc apgriešanas,

lai pielīdzinātu vaigu, zoda un kakla līnijas.

Metāla griezējs maliņām

Precīzā tērauda griezēja šaurā konstrukcija ļauj

viegli apstrādāt malas un pabeigt sīkas

detaļas.

Deguna un ausu matiņu grieznis

Nekādu savainojumu, jo universālais trimmeris

ātri noņem nevēlamus deguna un ausu

matiņus.

7 triecienizturīgas ķemmes

Ātri sakopiet seju un matus, izmantojot

septiņus griešanas aizsargus. 2 rugāju ķemmes

1 mm un 2 mm griezumam, regulējama bārdas

ķemme, 3 matu ķemmes 9 mm, 12 mm un

16 mm griezumam un 1 ķermeņa ķemme.

Darbības laiks līdz 80 minūtēm

Šis Philips trimmeris ar vienu 16 stundu ilgu

uzlādi nodrošina līdz pat 80 minūtēm bezvada

lietošanas.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Izveidojiet sev vēlamo griezumu katru reizi

Piederumu skaits: 11 piederumi

Veidošanas piederumi: Metālisks trimmeris,

Metālisks detaļu trimmeris, Precīzs skuveklis,

Deguna un ausu matiņu trimmeris, 3-7 mm

regulējama bārdas ķemme, 2 rugāju ķemmes,

3 matu ķemmes, 1 ķermeņa ķemme

Ķermeņa kopšana/matu griešana/sejas

kopšana: Gara bārda, Īsa bārda, Trīs dienu

rugāji, Asas līnijas, Rūpīga stila izveide,

Kazbārdiņa

Griešanas sistēma

DualCut tehnoloģija: Griež divos virzienos

Pašasinoši asmeņi

Piederumi

Apkope: Tīrīšanas suka

Somiņa: Uzglabāšanas somiņa

Strāvas padeve

Akumulatora tips: Ni-MH

Darbības laiks: 80 minūtes

Uzlāde: 16 stundas līdz pilnai uzlādei

Automātiskais spriegums: 100-240 V

Vienkārša lietošana

Tīrīšana: 100% ūdensdrošs

Nav nepieciešama apkopšana: Nav jāeļļo

Dizains

Rokturis: Neslīdošs gumijas rokturis

Serviss

2 gadu garantija
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