
 

12 w 1, do twarzy,
włosów i ciała

Multigroom series
7000

 
12 nasadek

Technologia DualCut

Czas pracy — do 120 min

Możliwość korzystania pod
prysznicem

 

MG7735/15

Najwyższy poziom stylizacji i precyzji
Doskonały, niezwykle wszechstronny trymer 12 w 1

Doskonal swój styl za pomocą naszego najbardziej precyzyjnego i

wszechstronnego trymera. 12 wysokiej jakości nasadek pozwala stworzyć

wyjątkową stylizację na całym ciele. Korzystaj z maksymalnej precyzji dzięki

ostrzom DualCut oraz z dodatkowej kontroli dzięki antypoślizgowemu,

gumowemu uchwytowi.

Wydajne cięcie

Maksymalna precyzja dzięki dwukrotnie większej liczbie ostrzy

Wszechstronność

12 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

Samoostrzące się ostrza zapewniają gładkie golenie

Precyzyjna golarka udoskonala krawędzie policzków, podbródka i szyi

Zadbaj o szczegóły

Usuwaj zbędne włosy z nosa i uszu

Przycinaj włosy na żądaną długość

Wygodne użytkowanie

120 minut pracy

Wygodny uchwyt

Możliwość korzystania pod prysznicem zapewnia wygodę i ułatwia czyszczenie

Łatwe przechowywanie

Ochrona gwarancyjna po zakupie
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Zalety

Technologia DualCut

Uniwersalny trymer do włosów jest

wyposażony w zaawansowaną technologię

DualCut, która zapewnia maksymalną

precyzję. Jest on wyposażony w podwójne

ostrza i zachowuje ostrość porównywalną z

pierwszym dniem użytkowania.

12 nasadek do twarzy, włosów i ciała

Uniwersalny trymer do włosów Philips

Multigroom jest wyposażony w 12 nasadek

zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego

ciała.

Metalowy trymer

Twórz wyraźne, proste linie i równomiernie

przycinaj nawet najgrubsze włosy dzięki

precyzyjnym stalowym ostrzom trymera do

ciała i brody. Te niekorodujące ostrza nie

rdzewieją i samoczynnie się ostrzą, dzięki

czemu są trwalsze.

Precyzyjna golarka

Po przycięciu użyj precyzyjnej golarki, aby

udoskonalić krawędzie policzków, podbródka i

szyi.

W pełni metalowe ostrze do precyzyjnego

przycinania

Wąski kształt stalowej, precyzyjnej golarki

ułatwia dokładne przycinanie i wykańczanie

drobnych detali.

Trymer do nosa i uszu

Wszechstronny trymer szybko usuwa

niechciane włosy z nosa i uszu, pomagając

uniknąć zadraśnięć i skaleczeń.

8 wytrzymałych nasadek

Szybko popraw wygląd twarzy i włosów dzięki

ośmiu wzmocnionym osłonom tnącym. 2

nasadki do przycinania zarostu na 1 mm i 2

mm, regulowana nasadka do przycinania

brody, 3 nasadki do włosów na 9 mm, 12 mm i

16 mm oraz 2 nasadki do ciała do przycinania

na długość 3 mm i 5 mm.

Czas pacy do 120 minut

Ten trymer Philips zapewnia do 120 minut

bezprzewodowego działania po jednym

ładowaniu trwającym 1 godzinę. Szybkie, 5-

minutowe ładowanie zapewnia moc

wystarczającą na jedno pełne golenie.

Miękki, gumowy uchwyt

Trymer zapewnia wygodne trzymanie i

manewrowanie, a gumowy, ergonomiczny

uchwyt zapewnia lepszą kontrolę nad

przycinaniem. 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

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: 12 nasadek

Narzędzia do stylizacji: Metalowy trymer,

Metalowy trymer do modelowania, Precyzyjna

golarka, Trymer do włosów w nosie i uszach,

Regulowana nasadka do brody: 3–7 mm, 2

nasadki do zarostu, 3 nasadki do włosów, 2

nasadki do ciała

Golenie ciała/strzyżenie/golenie twarzy:

Długa broda, Krótka broda, Kilkudniowy zarost,

Wyraziste linie, Szczegółowa stylizacja, Kozia

bródka

System tnący

Technologia DualCut: Cięcie w dwóch

kierunkach

Samoostrzące się ostrza

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Pokrowiec: Etui do przechowywania

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 120 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Łatwość użytkowania

Na mokro i na sucho: Możliwość użytkowania

pod prysznicem i łatwe czyszczenie

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania, Wskaźnik

niskiego poziomu naładowania akumulatora

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Wykończenie

Rączka: Antypoślizgowy, gumowy uchwyt

Serwis

2 lata gwarancji

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2022‑02‑22

Wersja: 2.2.1

EAN: 08 71010 38994 64

www.philips.com

http://www.philips.com/

