
 

14-in-1-trimmeri kasvoille,
hiuksille ja vartalolle

Multigroom series 7000

 
14 työkalua

Philipsin paras leikkausteho

Käyttöaika jopa 120 minuuttia

Voidaan käyttää suihkussa

 

MG7720/15 Äärimmäisen tarkkaa muotoilua
Voittamattoman monipuolinen 14-in-1-trimmeri

Philipsin 14-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi

luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja

muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen, vartalon ihokarvojen

siistimiseen herkimmiltä alueilta sekä omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän

sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä

leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Siinä on myös

erityisesti intiimialueen ajamiseen tarkoitettu lisäosa, joka on hellävarainen myös

herkimpiä ihoalueita trimmattaessa.

Hyvä leikkaustulos

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Monipuolinen

14 työkalua kasvoille, hiuksille ja vartalolle

Trimmeri parralle, hiuksille ja vartalolle

Lisäosat hellävaraiseen ja tehokkaaseen intiimialueen ajamiseen

Minikokoinen ajopää viimeistelee rajaukset

Tarkkuustrimmeri täydellisiä yksityiskohtia varten

Nenä- ja korvakarvatrimmeri poistaa ei-toivotut ihokarvat kivuttomasti

8 kestävää kampaa hiuksille, parralle ja vartalolle

Helppokäyttöinen

Käyttöaika jopa 120 minuuttia

Luistamisen estävä kuminen kädensija

Voidaan käyttää suihkussa

Mukana kätevä kotelo



14-in-1-trimmeri kasvoille, hiuksille ja vartalolle MG7720/15

Kohokohdat

DualCut-tekniikka

Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-

tekniikka on huikean tarkka. Siinä on

kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

14 työkalua kasvoille, hiuksille ja vartalolle

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, hiuksille ja vartalolle

Metallinen leikkuuosa takaa pitkän käyttöiän.

Käytä trimmeriä ilman kampaa luodaksesi

puhtaita, selkeitä linjoja sekä partaan että

hiuksiin tai lyhentääksesi ihokarvoja. Voit

myös napsauttaa parralle, hiuksille tai

vartalolle tarkoitetun kamman paikalleen, jos

haluat muotoiluun eri pituuksia.

Lisäosat hellävaraiseen ja tehokkaaseen

intiimialueen ajamiseen

Ainutlaatuisella ihoystävällisellä järjestelmällä

voit ajaa ihokarvat miellyttävästi kaikilta

kaulan alapuolisilta alueilta. Se suojaa

herkimpiäkin ihoalueita ja sen avulla voit

trimmata karvoja jopa 0,5 mm:n pituisiksi

ilman, että terät koskettavat ihoa suoraan.

Minikokoinen ajopää viimeistelee rajaukset

Trimmauksen jälkeen voit viimeistellä tyylin

minikokoisella ajopäällä. Sen avulla rajaukset

onnistuvat helposti ja tarkasti.

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.

8 kestävää kampaa hiuksille, parralle ja

vartalolle

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), 3 kampaa hiuksille (9,

12 & 16 mm) ja 2 kampaa vartalolle (3 & 5 mm).
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Tekniset tiedot

Loihdi haluamasi tyyli

Työkalujen määrä: 14 työkalua

Muotoilutarvikkeet: Metallinen trimmeri,

Metallinen tarkkuustrimmeri,

Tarkkuusparranajokone, Nenä- ja

korvakarvatrimmeri, Bodyshaver, Ihoärsytystä

vähentävä lisäosa, 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: Litiumioni

Käyttöaika: 120 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5

minuutin pikalataus

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Suihkunkestävä, helppo puhdistaa

Näyttö: Latauksen ilmaisin, Lataus vähissä -

ilmaisin

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Muotoilu

Kahva: Luistamisen estävä kuminen kädensija

Huolto

2 vuoden takuu
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