
Skånsom nese- og
ørehårstrimmer

Nose trimmer series
1000

 
Garantert uten lugging og
kuttsår

AA-batteri følger med

Kan vaskes, AA-batteri

 
NT1150/10

Lugger garantert ikke
Fjern uønskede nesehår smertefritt

Med Philips nesehårstrimmer Series 1000 kan du fjerne uønsket hår fra ører og

nese, helt smertefritt. Nesehårstrimmerens innovative teknologi garanterer et raskt

og effektivt resultat uten lugging og annet ubehag.

Rask og komfortabel trimming

Systemet hindrer lugging og kuttsår

Nå håret i øret eller nesen helt enkelt

Svært presise og skarpe kutteslisser

Enkel å gjøre ren

Alt kan vaskes

Lett å bruke

AA-batteridrevet

Laget for å vare

Knivbladene trenger ikke å smøres

Konstruert for å vare



Skånsom nese- og ørehårstrimmer NT1150/10

Høydepunkter Spesifikasjoner

ProtecTube-teknologi

Nesehårstrimmerens roterende kniv gjør

trimmingen rask og effektiv. Dessuten har

nesehårstrimmeren et beskyttende deksel som

garanterer at du aldri skjærer deg. Philips

patenterte ProtecTube-teknologi gjør at

nesehårene aldri setter seg fast under

trimmingen. Dermed slipper du at det lugger.

Ideell vinkel

Nesetrimmeren fra Philips er laget med en

perfekt vinkel, slik at du enkelt kommer til håret

i ørene og nesen. Med nesetrimmeren fra

Philips kan du være sikker på at uønsket hår

blir fjernet effektivt.

Kraftig kuttesystem

Både skjærekniven og lamellen har svært

presise og skarpe kutteslisser for å sikre at alt

håret klippes raskt og effektivt.

Vannbestandig

Trimmeren kan enkelt rengjøres under

rennende vann og kan brukes i dusjen.

AA-batteri følger med

AA-batteri følger med, slik at trimmeren er klar

til bruk.

Aldri behov for smøring

Nesehårstrimmeren er enkel å vedlikeholde,

siden du aldri trenger å smøre noen av delene.

To års verdensomspennende garanti

Alle Philips' nesehårstrimmere har to års

verdensomspennende garanti og er kompatible

med alle elektriske standarder i verden.

Klippesystem

Kutteenhet på nesetrimmer, bredde: 21 mm

(13/16")

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Antall lengdeinnstillinger: 1

Enkel i bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Rengjøring: Alt kan vaskes

Utforming

Farge: Svart

Overflate: Vanlig plast

Drift

Strømforsyning: AA-batteri

Service

To års verdensomspennende garanti

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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