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Bez wyrywania włosów
Szybkie i bezpieczne przycinanie włosów w nosie i w uszach

Urządzenie Philips NOSETRIMMER z serii 1000 delikatnie usuwa włosy z nosa i

uszu. Technologia ProtecTube i specjalnie zaprojektowany kąt nachylenia trymera

umożliwiają szybkie, łatwe i wygodne przycinanie włosów bez uczucia ciągnięcia.

Szybkie i wygodne przycinanie

Zaawansowany system osłonek chroni przed wyrywaniem włosów i skaleczeniami

Łatwe wychwytywanie włosów w uszach i nosie

Niezwykle precyzyjne szczeliny umożliwiające ostre cięcie

Łatwe czyszczenie

Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Wygodne użytkowanie

W zestawie bateria AA

Trwałość

Ostrza nigdy nie wymagają smarowania

2 lata gwarancji



Wygodny trymer do nosa i uszu NT1150/10

Zalety Dane techniczne

Technologia ProtecTube

Dzięki rewolucyjnej technologii ProtecTube

nożyk osłonięty jest ultracienką siateczką z

zaokrąglonymi końcówkami, co zapobiega

podrażnieniom skóry. Nożyk został opracowany

w taki sposób, aby uniemożliwić włosom

utknięcie między osobno poruszającymi się

ostrzami — zapobiega to ich wyrywaniu.

Idealny kąt

Trymer do nosa firmy Philips ma idealny

kształt ułatwiający wychwytywanie włosów w

uszach i w nosie. Przy użyciu trymera do nosa

firmy Philips w całości pozbędziesz się

niechcianego owłosienia.

Skuteczny system tnący

Dzięki niezwykle precyzyjnym szczelinom w

nożyku i osłonce włosy usuwane są szybko i

efektywnie.

Wodoodporność

Trymer można z łatwością umyć pod bieżącą

wodą. Można również używać go pod

prysznicem.

W zestawie bateria AA

Zasilany baterią AA trymer jest natychmiast

gotowy do użycia.

Nie wymaga smarowania

Produkt nie wymaga smarowania — łatwa

konserwacja.

2 lata gwarancji

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji

męskiej cechują się trwałą konstrukcją i są

objęte 2-letnią światową gwarancją.

System tnący

Nożyk z trymerem do nosa: 21 mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 1

Łatwość użytkowania

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Wykończenie

Kolor: Czarna

Wykończenie: Gładki plastik

Moc

Źródło zasilania: Bateria AA

Serwis

2 lata gwarancji

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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