
 

14 az 1-ben, arcra,
hajra és testre

Multigroom series
7000

 
14 eszköz

DualCut technológia

Akár 180 perc üzemidő

Vízálló

 

MG7745/15

Utolérhetetlen formázás és pontosság
14 az 1-ben prémium vágókészülék a kiemelkedő

sokoldalúságért

Tökéletesítse megjelenését legprecízebb és legsokoldalúbb vágókészülékünkkel.

A 14 prémium eszköz használatával tetőtől talpig kialakíthatja saját egyéni stílusát.

Élvezze a DualCut pengéknek köszönhető kimagasló precizitást és a

csúszásmentes gumi markolat által biztosított fokozott irányíthatóságot.

Hatékony vágás

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Sokoldalúság

14 tartozék az arcszőrzet és haj vágásához

Önélező pengék a kiváló eredményért

Intsen búcsút a nemkívánatos testszőrzetnek

A precíziós borotva tökéletesíti a kontúrokat az arc, áll és nyak területén

Minden részlet számít

Karbantartja az orr- és fülszőrzetet

Hajvágás a kívánt hosszra

Egyszerű használat

Könnyen megfogható markolat

Zuhanyzásbiztos a kényelmes zuhanyzás közbeni használat és a kényelmes tisztítás

érdekében

Tárolás és rendszerezés egyszerűen

Garancia a vásárlás védelméért
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Fénypontok

DualCut technológia

Az univerzális hajvágó készülék a maximális

precizitás érdekében speciális DualCut

technológiával működik. Dupla pengével

rendelkezik, és úgy tervezték, hogy

ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső

napon.

14 eszköz arcra, hajra, testre

A Philips Multigroom 7000 univerzális hajvágó

a 14 tartozékával teljes körű testszőrtelenítő

megoldást biztosít.

Fém szakállvágó

A testszőr- és szakállvágó precíz

acélpengéinek köszönhetően rendezett,

egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen

távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is.

Korrózióálló pengéi nem rozsdásodnak, és

önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is

hosszabb.

Testborotva bőrvédővel

Testborotvánkkal kényelmesen borotválhatja a

nyak vonala alatti területeket. Az egyedülálló

bőrvédő rendszer a legérzékenyebb

testfelületeket is védi, és lehetővé teszi, hogy

0,5 mm-es pontossággal borotválkozhasson.

Precíziós borotva

Használja a precíziós borotvát nyírás után,

hogy tökéletesítse a kontúrokat az arc, áll és

nyak területén.

Fém igazító vágókészülék

Az acél precíziós borotva keskeny kialakítása

megkönnyíti a pontos körvonalak és az apró

részletek kidolgozását.

Orr- és fülszőrnyíró

Kerülje el a sérüléseket és vágásokat ezzel az

univerzális vágókészülékkel, amely gyorsan

eltávolítja a nem kívánt orr- és fülszőrzetet.

8 ütésálló fésű

A nyolc megerősített vágásvédő segítségével

gyorsan felfrissítheti arcszőrzetét és frizuráját. 2

borostafésű az 1–2 mm-es vágáshoz, 1

állítható szakállfésű, 3 hajfésű 9, 12, és

16 mm-es méretben és 2 testszőrzetfésű 3 és

5 mm-es méretben.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Eszközök száma: 14 eszköz

Hajformázók: Fém vágókészülék, Fém igazító

vágókészülék, Precíziós borotva, Orr- és

fülszőrzetvágó, Testborotva, Bőrvédő tartozék

testhez, 3–7 mm-es állítható szakállfésű, 2

borostafésű, 3 hajfésű, 2 testszőrzetfésű

Testszőrzet-formázás/Hajnyírás/Arcszőrzet:

Hosszú szakáll, Rövid szakáll, Borostás

megjelenés, Éles vonalak, Alapos formázás,

Kecskeszakáll

Vágórendszer

DualCut technológia: Két irányban vág

Önélező pengék

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe

Védőtok: Tárolótok

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 3 óra

Töltés: 5 perces gyorstöltés, Teljes feltöltés 3

óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Vízálló és

egyszerű tisztítás

Kijelző: Töltésjelző, Akkumulátor lemerülését

jelző fény

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Kialakítás

Markolat: Csúszásmentes gumi markolat

Szerviz

2 év garancia
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