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nosne in ušesne dlačice
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Zagotovljeno brez puljenja

Zaščitni sistem, idealen kot

Popolnoma pralno, baterija AA

 
NT1150/10

Zagotovljeno brez puljenja
Hitro in varno prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic

Philips NOSETRIMMER serije 1000 nežno odstranjuje neželene nosne in ušesne

dlačice. Tehnologija ProtecTube in poseben kot prirezovalnika zagotavljata hitro,

enostavno in udobno prirezovanje brez puljenja.

Hitro in udobno prirezovanje

Napredni zaščitni sistem preprečuje puljenje, ureznine in reze

Enostavno dosežete dlačice v ušesu ali nosu

Izjemno natančne in ostre brivne reže

Enostavno čiščenje

Popolnoma pralno

Enostavna uporaba

Baterija AA je priložena

Trpežna zasnova

Rezil vam ni treba naoljiti

Dveletna garancija



Udoben prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice NT1150/10

Značilnosti Specifikacije

Tehnologija ProtecTube

Revolucionarna tehnologija ProtecTube je

rezilo zaščiteno z izjemno tanko zaščitno

mrežico z zaobljenimi konicami, kar preprečuje

draženje kože. Poleg tega je rezilo zasnovano

tako, da preprečuje zatikanje dlačic med

dvema ločenima reziloma, zato ni puljenja.

Idealen kot

Philipsov prirezovalnik za nosne dlačice je

zasnovan z idealnim kotom, da enostavno

doseže dlačice v ušesu in nosu. Philipsov

prirezovalnik za nosne dlačice učinkovito

odstrani vse neželene dlačice.

Zmogljiv rezilni sistem

Rezilo in ležišče imata izjemno natančne in

ostre brivne reže, ki zagotavljajo hitro in

učinkovito prirezovanje vseh dlačic.

Vodoodporno

Prirezovalnik lahko enostavno očistite pod

tekočo vodo in uporabljate pod prho.

Baterija AA je priložena

Prirezovalnik deluje na baterijo AA in je vedno

pripravljen na uporabo.

Nikoli ne potrebujete olja

Nikoli ne potrebujete olja, zato je vzdrževanje

enostavno.

2-letna mednarodna garancija

Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno

trpežni. Prirezovalnik ima 2-letno garancijo.

Sistem za prirezovanje

Širina rezilne enote prirezovalnika za nosne

dlačice: 21 mm (13/16")

Rezilo: Rezila iz nerjavnega jekla

Število nastavitev dolžine: 1

Enostavna uporaba

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno

Čiščenje: Popolnoma pralno

Zasnova

Barva: Črna

Površina: Navadna plastika

Napajanje

Napajanje: Baterija AA

Servis

2-letna mednarodna garancija

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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