
 

14-ühes, juuksed,
näo- ja kehakarvad

Multigroom series
7000

 
14 tarvikut

DualCuti tehnoloogia

Kuni 180 min kasutusaega

Veekindel

 

MG7745/15

Parim stiliseerimine ja täpsus
Neliteist-ühes kvaliteetne piirel tagab täieliku mitmekülgsuse

Täiustage oma isiklikku stiili meie kõige täpsema ja mitmekülgsema piirliga. 14

kvaliteetset otsakut võimaldavad teil luua ainulaadse stiili, pealaest jalatallani.

Nautige maksimaalset täpsust tänu DualCut lõiketeradele ja mittelibiseva

kummikäepideme poolt tagatud täiendavale juhtimisfunktsioonile.

Lõikamistulemus

Maksimaalne täpsus kahe lisateraga

Mitmekülgsus

14 osa teie näokarvade ja juuste piiramiseks

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Jätke hüvasti soovimatute kehakarvadega

Täppispiirel põsel ja kaelal ideaalsete servade saamiseks

Saavutage viimistletud tulemus

Korrastab nina- ja kõrvakarvad

Lõigake juuksed soovitud pikkuseks

Lihtne kasutada

Kerge haarata

Veekindel mugavaks duši all kasutamiseks ja puhastamiseks

Mugav hoiustamine vutlaris

Garantii ostukaitseks



14-ühes, juuksed, näo- ja kehakarvad MG7745/15

Esiletõstetud tooted

DualCuti tehnoloogia

Universaalne piirel tagab maksimaalse täpsuse

DualCut tehnoloogia abil. Sellel on kaks korda

rohkem terasid, mis on iseterituvad ja püsivad

kuni 5 aasta vältel sama tõhusad kui 1. päeval.

14 tarvikut näokarvadele, juustele ja

kehakarvadele

Universaalne piirel Philips Multiroom 7000 on

varustatud 14 tarvikuga, et pakkuda kogu keha

hoolduslahendust.

Metallist piirel

Tänu keha- ja habemepiirli täpsetele

terasteradele saate luua puhtaid, sirgeid

piirjooni ja ühtlaselt lõigata kõige paksemaid

karvu. Need korrosioonikindlad terad ei

roosteta ja need on kauakestvaks kasutuseks

iseterituvad.

Keharaseerija koos naha kaitsefunktsiooniga

Võite keha mugavalt raseerida. Meie

ainulaadne naha kaitsesüsteem kaitseb isegi

naha kõige tundlikumaid piirkondi ja

võimaldab raseerida isegi 0,5 mm kõrguselt.

Täppispardel

Kasutage pärast piiramist täppispiirlit põsel ja

kaelal ideaalsete servade saamiseks.

Metallist piirel

Terasest täppispiirli kitsas disain muudab selle

äärmiselt täpseks ja aitab viimistleda

pisidetaile.

Nina ja kõrva piirel

Vältige sisselõikeid, sest kõik ühes piirel

eemaldab kiiresti soovimatud nina- ja

kõrvakarvad.

Kaheksa vastupidavat kammi

Kaheksa vastupidava lõiketeraga saate kiiresti

oma habeme ja juukseid korda teha. Kaks

tüükakammi 1 mm ja 2 mm piiramiseks, üks

reguleeritav habemekamm ja kolm

juuksekammi (9 mm, 12 mm ja 16 mm) ning

kaks kehakammi 3 mm ja 5 mm raseerimiseks.

Pehme kummist haardekoht

Teie piirlit on kerge hoida ja kasutada kummist

ergonoomilise käepidemega, mis aitab teil

piiramise ajal kontrolli säilitada. 

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



14-ühes, juuksed, näo- ja kehakarvad MG7745/15

Spetsifikatsioon

Kujundage soovitud välimus

Tarvikute arv: 14 tarvikut

Soengukujundusvahendid: Metallist piirel,

Täpne metallist piirel, Täppispardel, Nina ja

kõrva piirel, Keharaseerija, Keha naha

kaitsetarvik, 3–7 mm reguleeritav

habemekamm, Kaks tüükakammi, 3

juuksekammi, Kaks kehakarvade kammi

Kehahooldus / juukselõikur / näohooldus:

Pikk habe, Lühike habe, Kolmepäevahabe,

Teravad jooned, Täpne kujundamine,

Kitsehabe

Lõikamissüsteem

DualCuti tehnoloogia: Kahes suunas

lõikamine

Iseterituvad terad

Tarvikud

Hooldus: Puhastusharjake

Kott: Vutlar

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: 3 tundi

Laadimine: 5 min kiirlaadimine, 3 tundi

täislaadimiseks

Automaatpinge: 100–240 V

Lihtsasti kasutatav

Wet & Dry: Veekindel ja lihtne puhastada

Ekraan: Laadimise märgutuli, Madala

akutaseme näidik

Hooldusvaba: Õli pole vaja

Disain

Käepide: Mittelibisev kummikate

Hooldus

2-aastane garantiiaeg
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