
 

12 în 1, faţă, cap şi
corp

Multigroom series
7000

 
12 instrumente

Tehnologie DualCut

Funcţionare până la 120 min.

Rezistent la utilizarea sub duş

 

MG7735/15

Stilizare şi precizie perfecte
Aparat de tuns premium 12 în 1 pentru versatilitate maximă

Perfecţionează-ţi stilul personal cu cel mai precis şi mai versatil aparat de tuns al

nostru. 12 instrumente premium îţi permit să-ţi creezi un stil unic, din cap până-n

picioare. Beneficiază de precizie maximă cu lamele DualCut şi de control sporit cu

mânerul din cauciuc antialunecare.

Performanţă de tăiere

Tehnologie DualCut pentru precizie maximă, cu 2 lame suplimentare

Multifuncţional

Tunde-ţi şi stilizează-ţi părul de pe faţă, cap şi corp cu 12 instrumente

Aparatul de tuns metalic îţi tunde cu precizie barba, părul şi părul de pe corp

Aparatul de ras de precizie desăvârşeşte linia obrajilor, a bărbiei şi a gâtului

Aparatul metalic de tuns pentru detalii defineşte linia bărbii sau a ciocului

Aparatul de tuns părul din nas elimină cu delicateţe părul nedorit din nas şi urechi

8 piepteni pentru tunderea părului de pe faţă, cap şi corp

Uşor de utilizat

Durată de funcţionare: până la 120 de minute de utilizare fără fir la fiecare încărcare

Mâner din cauciuc anti-alunecare pentru confort şi control îmbunătăţite

Rezistent la utilizare sub duş pentru utilizare şi curăţare comode

Husă de depozitare pentru organizare simplă şi călătorii

Garanţie de 2 ani



12 în 1, faţă, cap şi corp MG7735/15

Repere

Tehnologie DualCut

Bucură-te de precizie maximă cu tehnologia

DualCut, care oferă 2 lame suplimentare.

Lamele din oţel se ating uşor una de cealaltă,

ascuţindu-se reciproc în timpul utilizării. Astfel,

lamele sunt ascuţite ca în prima zi chiar şi

după 5 ani de utilizare.

12 instrumente pentru faţă, cap şi corp

Acest aparat de tuns multifuncţional îţi tunde şi

stilizează cu uşurinţă părul facial, îţi scurtează

părul şi îţi îngrijeşte corpul.

Aparat de tuns metalic

Foloseşte aparatul de tuns metalic cu

tehnologie DualCut fără pieptene pentru a

obţine linii clare şi definite în jurul bărbii,

gâtului şi liniei părului sau pentru a tunde

părul de pe corp la o lungime minimă.

Aparat de ras de precizie

Foloseşte aparatul de ras de precizie după tuns

pentru a desăvârşi linia obrajilor, a bărbiei şi a

gâtului.

Aparat tuns metalic pentru detalii

Creează linii, contururi şi detalii fine cu

precizie, pentru a-ţi defini sau schimba stilul.

Aparat de tuns părul din nas şi urechi

Elimină părul nedorit din nas şi urechi, uşor şi

confortabil.

8 piepteni rezistenţi la impact

2 piepteni pentru aspect nebărbierit (1,2 mm), 1

pieptene ajustabil pentru barbă (3-7 mm), 3

piepteni pentru păr (9,12,16 mm) şi 2 piepteni

pentru corp (3,5 mm).

Funcţionare până la 120 min.

Bateria litiu-ion de înaltă performanţă asigură

până la 120 de minute de funcţionare la fiecare

încărcare completă de o oră. O încărcare rapidă

de 5 minute îţi permite un tuns complet.

Mâner din cauciuc anti-alunecare

Mâner din cauciuc de înaltă calitate pentru

confort şi control la nivel superior în timpul

tunsului.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.



12 în 1, faţă, cap şi corp MG7735/15

Specificaţii

Creează-ţi stilul dorit

Număr de instrumente: 12 instrumente

Instrumente de stilizare: Aparat de tuns

metalic, Aparat tuns metalic pentru detalii,

Aparat de ras de precizie, Aparat de tuns părul

din nas şi urechi, Pieptene ajustabil pentru

barbă de 3-7 mm, 2 piepteni pentru aspect

nebărbierit, 3 piepteni, 2 piepteni pentru corp

Îngrijire corporală/tundere/facial: Barbă

lungă, Barbă scurtă, Aspect nebărbierit, Linii

precise, Coafare detaliată, Barbişon

Sistem de tăiere

Tehnologie DualCut: Tundere în două direcţii

Lame cu ascuţire automată

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat

Husă: Husă

Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion

Durată de funcţionare: 120 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

încărcare rapidă în 5 min

Tensiune automată: 100-240 V

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: Rezistent la apă şi uşor de

curăţat

Afişaj: Indicator încărcare, Indicator pentru

baterie descărcată

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Design

Mâner: Mâner din cauciuc anti-alunecare

Service

Garanţie de 2 ani
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