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Vedenpitävä

 

MG5740/15

Erittäin tarkkaan muotoiluun
Monipuolinen 12-in-1-trimmeri

Viimeistele oma tyylisi tämän kestävän trimmerin 12 eri työkalulla ja erittäin

tarkoilla DualCut-terillä. Luistamisen estävä kuminen kädensija helpottaa

trimmerin käsittelyä.

Hyvä leikkaustulos

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Monipuolinen

12 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Tarkkuusparranajokone poskien, leuan ja niskan viimeistelyyn

Yksityiskohtaiseen ajoon

Pidä nenä- ja korvakarvat aisoissa

Leikkaa hiukset haluamaasi pituuteen

Helppokäyttöinen

80 minuutin käyttöaika

Sopii käteen

Vedenpitävä laite on helppo puhdistaa juoksevalla vedellä

Säilytä järkevästi

Ostosuoja



12-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo MG5740/15

Kohokohdat

DualCut-tekniikka

Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-

tekniikka on huikean tarkka. Siinä on

kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

12 työkalua, kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Philips Multigroom -monitoimitrimmerin

mukana on 12 lisäosaa, joiden avulla ajat

ihokarvat kaikilta vartalon alueilta.

Täysmetallinen trimmeri

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.

Tarkkuusparranajokone

Käytä trimmerin jälkeen

tarkkuusparranajokonetta poskien, leuan ja

niskan viimeistelyyn.

Täysmetallinen tarkkuustrimmeri

Teräksestä valmistetun tarkkuustrimmerin

kapea muotoilu helpottaa pienten

yksityiskohtien tarkkaa rajausta ja viimeistelyä.

Nenä- ja korvakarvatrimmeri

Monitoimitrimmerillä vältät viillot ja haavat ja

poistat häiritsevät nenä- ja korvakarvat

helposti.

8 iskunkestävää ohjauskampaa

Viimeistele kasvot ja hiukset nopeasti

kahdeksan vahvistetun leikkuusuojan avulla. 2

sänkikampaa 1 mm:n ja 2 mm:n trimmaukseen,

säädettävä partakampa, 3 ohjauskampaa

hiuksille (9, 12 ja 16 mm) ja 2 vartalokampaa 3

mm:n ja 5 mm:n trimmaukseen.

Jopa 80 minuuttia käyttöaikaa

16 tunnin latauksella voit käyttää Philips-

trimmeriä johdottomasti jopa 80 minuuttia.

Pehmeä kumipinta

Trimmeri on helppokäyttöinen, ja

ergonomisesti muotoiltu kumipintainen

kädensija ei luista trimmauksen aikana. 

Vedenpitävä

Laite ja lisäosat on helppo huuhdella jokaisen

käytön jälkeen. Näin trimmerin teho säilyy

pitkään.



12-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo MG5740/15

Tekniset tiedot

Loihdi haluamasi tyyli

Työkalujen määrä: 12 työkalua

Muotoilutarvikkeet: Metallinen trimmeri,

Metallinen tarkkuustrimmeri,

Tarkkuusparranajokone, Nenä- ja

korvakarvatrimmeri, 3–7 mm ohjauskampa

parranajoon, 2 sänkikampaa, 3 ohjauskampaa,

2 ohjauskampaa ihokarvojen ajoon

Vartalokarvojen trimmaus / hiustenleikkuu /

kasvojen siistiminen: 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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