
 

Trimmer voor neus
en oren

Nose trimmer series
1000

 
100% comfort zonder te trekken

Beschermend systeem

Volledig afspoelbaar, AA-
batterij

 

NT1650/16

Ultiem comfort, zonder te trekken
Trim neus- en oorhaar met maximaal comfort

De Philips-neustrimmer uit de 1000-serie verwijdert zachtjes uw ongewenste

neus- en oorhaar. De nieuwe PrecisionTrim-technologie en het beschermende

systeem zorgen dat u comfortabel en efficiënt kunt trimmen, zonder trekkende

bewegingen.

Beschermend systeem

Trim neus- en oorhaar

Eenvoudig en efficiënt trimmen zonder wondjes en sneetjes

PrecisionTrim-technologie

Moeiteloos trimmen vanuit elke hoek

Gebruiksvriendelijk

Handgreep met reliëf voor optimale grip, zelfs als hij nat is

100% wasbaar voor eenvoudig schoonmaken

Gebruiksklaar

Duurzaam gebouwd

Beschermd dankzij garantie



Trimmer voor neus en oren NT1650/16

Kenmerken

Verwijder ongewenst haar

Bereik en verwijder ongewenst neus- en

oorhaar eenvoudig en comfortabel. Zorg dat uw

neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat

gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw

neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de

trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen

van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van

oorsmeer.

Beschermend systeem

Het Protective Guard System is bedoeld voor

neus, oor en wenkbrauwen. Het is ontworpen

voor veiligheid en comfort en bedekt de

messen om te voorkomen dat ze direct contact

maken met de huid. Het is ook bedoeld om

gemiste haren en een trekkend gevoel te

minimaliseren.

PrecisionTrim-technologie

Onze innovatieve dubbelzijdige

precisietrimmer knipt snel en moeiteloos vanuit

elke hoek en in elke richting.

Eenvoudig te gebruiken

De handgreep met reliëf biedt u een betere

grip en controle bij het gebruik van de

neustrimmer voor mannen, en de aan/uitknop

is zo geplaatst dat u deze eenvoudig kunt

bedienen.

Volledig wasbaar

De beste trimmer voor neus- en oorhaar is een

trimmer die bij uw routine past. Spoel uw

trimmer na gebruik eenvoudig af om deze in

optimale conditie te houden.

Inclusief lithiumbatterij

Gebruik uw oor- en neustrimmer meteen, met

de meegeleverde AA-batterij.

2 jaar wereldwijde garantie

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar garantie en hebben nooit olie nodig.
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Specificaties

Scheersysteem

Hoogwaardige mesjes: Voor aangenaam

trimmen

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Gebruiksgemak

Nat & droog: Geschikt voor onder de douche

Geen olie nodig

Reiniging: Volledig wasbaar

Ontwerp

Kleur: Zwart

Vermogen

Batterijtype: AA

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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