
Miellyttävä nenä- ja
korvakarvatrimmeri

Nose trimmer series
1000

 
Ei vedä ihokarvoja

Suojusjärjestelmä, helppo
käyttökulma

Täysin pestävä, AA-paristo

 
NT1150/10

Ei vedä ihokarvoja
Nenä- ja korvakarvojen nopea ja turvallinen trimmaus

Philips NOSETRIMMER 1000 poistaa nenä- ja korvakarvat hellävaraisesti.

ProtecTube-tekniikan ja trimmerin tarkasti suunnatun ajokulman avulla poistat

ihokarvat nopeasti ja miellyttävästi ilman nykimistä.

Nopea ja miellyttävä trimmaus

Edistyksellinen suojusjärjestelmä – ei vedä ihokarvoja ja ehkäisee naarmut ja haavat

Korva- ja nenäkarvojen poisto onnistuu helposti

Erittäin tarkat ja terävät leikkuulovet

Helppo puhdistaa

Täysin pestävä

Helppokäyttöinen

Käyttövalmis

Kestävä

Teräyksikköä ei tarvitse voidella

Ostosuoja



Miellyttävä nenä- ja korvakarvatrimmeri NT1150/10

Kohokohdat Tekniset tiedot

ProtecTube-tekniikka

Mullistavaa ProtecTube-tekniikkaa

hyödyntävän terän erittäin ohut verkkosuojus ja

suojuksen pyöristetyt kärjet estävät

ihoärsytystä. Lisäksi trimmeri on suunniteltu

niin, että ihokarvat eivät voi joutua kahden

erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei

vedä ihokarvoja.

Helppo käyttökulma

Philipsin nenäkarvatrimmeri on suunniteltu

niin, että käyttökulma on täydellinen korva- ja

nenäkarvojen siistimiseen. Häiritsevien

ihokarvojen poisto onnistuu Philipsin

nenäkarvatrimmerillä taatusti tehokkaasti.

Tehokas leikkausjärjestelmä

Sekä leikkurissa että suojuksessa on erittäin

tarkat ja terävät leikkuulovet, joten ihokarvat

leikkautuvat nopeasti ja tarkasti.

Vedenkestävä

Trimmeri voidaan huuhdella juoksevalla

vedellä, ja trimmeriä voi käyttää suihkussa.

Mukana litiumakku

AA-paristot toimitetaan nenä- ja

korvakarvatrimmerin mukana, joten voit aloittaa

käytön heti.

Ei vaadi öljyä

Ei vaadi öljyä, helppo huoltaa.

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse

öljytä.

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys, nenäkarvatrimmeri:

21 mm (13/16")

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Pituusasetusten määrä: 1

Helppokäyttöinen

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus: Tavallinen muovi

Virta

Virtalähde: AA-paristo

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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