
Удобен тример за нос,

уши и вежди

Nose trimmer series

3000

  Гарантирано без заскубване

Защитна система, идеален ъгъл

Изцяло миеща се, с батерия AA

2 гребена за вежди, калъф

 
NT3160/10

Гарантирано без заскубване
Бързо и безопасно подстригване на космите на веждите, в носа и

ушите

Philips NOSETRIMMER Series 3000 нежно премахва нежеланите косъмчета в носа, ушите и

веждите. Технологията ProtecTube и специално проектираният ъгъл на тримера осигуряват

бързо, лесно и комфортно подстригване, гарантирано без скубане.

Бързо и комфортно подстригване

Усъвършенствана защитна система предпазва от заскубване, убождане и порязване

Лесно достигане до космите от вътрешната страна на ухото или носа

Изключително прецизни и остри режещи отвори

Лесно почистване

Може да се мие изцяло

Лесна употреба

Лесно съхранение на всички аксесоари

Лесно хващане и управление дори когато е мокра

2 гребена за оформяне на вежди

Приложена батерия AA

Създаден за дълъг живот

Ножчетата никога не се нуждаят от смазване

2 години гаранция
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Акценти

Технология ProtecTube

С революционната технология ProtecTube режещият

елемент е защитен от предпазител с изключително

тънка пластина със заоблени краища за

предотвратяване на възпаленията по кожата.

Допълнително, режещият елемент е проектиран да

предотвратява попадането на косъмчетата между

двете ножчета, за да гарантира, че няма да има

заскубване.

Идеален ъгъл

Тримерът за нос от Philips е проектиран така, че да е

под идеален ъгъл за лесно достигане на косъмчетата

във вътрешността на ухото и носа, както и за

употреба върху веждите. С тримера за нос Philips

можете да сте сигурни, че всички нежелани

косъмчета ще бъдат премахнати ефективно.

Мощна система за подстригване

Както режещият елемент, така и предпазителят

имат изключително прецизни и остри режещи

отвори за осигуряване на бързото и ефективно

отрязване на всички косъмчета.

Водоустойчиво

Тримерът и гребените се почистват лесно с течаща

вода.

Калъф

Мекият калъф включва: батерия AA и 2 гребена за

вежди.

Мека гумирана дръжка

Меката на допир гумена дръжка ви дава най-добър

захват, дори когато е мокра, за по-добро управление,

когато използвате тримера.

2 гребена за вежди

Използвайте гребените за вежди от 3 или 5 мм, за да

подрежете косъмчетата до равномерна дължина.

Приложена батерия AA

Тримерът работи с батерия AA и е готова за

употреба незабавно.

Без необходимост от смазване

Никога не се нуждаят от смазване, за лесна

поддръжка.

2 години международна гаранция

Всичките ни продукти за поддържане са проектирани

да издържат дълго. Тримерът се предоставя с 2-

годишна гаранция.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Подстригваща система

Подстригващ елемент с тример за нос: 21 мм

(13/16")

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Множество настройки на дължината:

3

2 гребена за вежди: 3 и 5 мм (1/8” и 3/16”)

Аксесоари

Калъф

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Почистване: Може да се мие изцяло

Дизайн

Цвят: Черно и сиво

Дизайн: Сребрист лак и гума

Дръжка: Мека гумирана дръжка

Захранване

Електрозахранване: AA батерия

Сервиз

2 години международна гаранция
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