
Máy cắt tỉa lông mũi và

tai thoải mái

Nose trimmer series

1000

  Nhẹ  nhàng và an toàn

Hệ  thống bảo vệ , góc lý tưởng

Có thể  rửa được toàn bộ, pin AA

 
NT1150/10

Nhẹ nhàng và an toàn
Cắt tỉa lông mũi, lông tai nhanh và an toàn

Máy tỉa lông mũi Philips dòng 1000 loại bỏ nhẹ  nhàng những sợ i lông mũi và tai không mong muốn.

Máy tỉa có các cạnh được thiết kế đặc biệ t, sử dụng công nghệ  ProtecTube, mang đến trải nghiệm

cắt tỉa nhanh chóng, dễ dàng, thoải mái và đảm bảo không kéo sợ i lông gây cảm giác đau.

Cắt tỉa nhanh và thoả i mái

Hệ  thống bảo vệ  cả i tiến tránh kéo, khía và cắt vào da

Dễ dàng tiếp cận vùng lông nằm trong tai hoặc mũi

Các rãnh cắt sắc bén và có độ chính xác cao

Dễ  vệ  sinh

Làm sạch đượ c toàn bộ máy

Dễ  sử  dụng

Có kèm theo pin AA

Được thiết kế vớ i độ bền cao

Các lưỡ i cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn

Bảo hành 2 năm



Máy cắt tỉa lông mũi và tai thoải mái NT1150/10

Những nét chính Các thông số

Công nghệ  ProtecTube

Với công nghệ  ProtecTube mang tính cách mạng, dao

cắt đượ c bảo vệ  bằng lá bảo vệ  cực mỏng với các đầu

cắt lượn tròn giúp tránh kích ứng da. Ngoài ra, dao cắt

còn đượ c thiết kế để  tránh cho lông bị tắc giữa hai lưỡ i

cắt chuyển động riêng rẽ, bảo đảm không kéo sợ i lông.

Góc lý tưởng

Máy tỉa lông mũi Philips đã đượ c thiết kế với các góc cắt

hoàn hảo để  dễ dàng tiếp cận vùng lông nằm trong tai

và mũi. Với máy tỉa lông mũi Philips, bạn có thể  đảm

bảo loạ i bỏ hết các sợ i lông không mong muốn một

cách hiệu quả .

Hệ  thống cắt mạnh mẽ

Cả dao cắt và bộ phận bảo vệ  đều có các rãnh cắt sắc

bén và chính xác cao để  bảo đảm rằng lông đượ c cắt

nhanh và hiệu quả .

Chống thấm nước

Dễ dàng làm sạch máy tỉa dưới vòi nước và có thể  dùng

khi tắm.

Có kèm theo pin AA

Máy tỉa chạy bằng pin AA, luôn sẵn sàng để  bạn sử

dụng mọ i lúc mọ i nơi.

Không cần dầu bôi trơn

Không cần dầu bôi trơn, để  dễ bảo trì.

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều đượ c chế

tạo để  có độ bền cao. Máy cắt tỉa đượ c bảo hành toàn

cầu 2 năm.

 

Hệ  thống cắt

Chiều rộng của dao cắt: 21mm (13/16")

Bộ phận cắt: Lưỡ i cắt bằng thép không gỉ

Chế độ cài đặt độ dài: 1

Dễ  sử  dụng

Không cần bảo trì: Không cần dầu bôi trơn

Vệ  sinh: Làm sạch đượ c toàn bộ máy

Thiết kế

Màu sắc: Đen

Hoàn thiện: Nhựa trơn

Công suất

Nguồn điện: Pin AA

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Bao bì, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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