
Skånsom øjenbryns,
næse og ørehårstrimmer

Nose trimmer series
3000

 
Trimning uden sår og rifter

2 trimmerkamme til øjenbryn, 2
og 3 mm

AA-batteri medfølger

100 % vandtæt for nem
rengøring

 
NT3160/10

Trækker med garanti ikke i huden
Trimning af næse- og ørehår samt øjenbryn for et velplejet

look

Med Philips næsetrimmer Series 3000 kan du fjerne uønsket hår fra ører og næse

helt smertefrit. Næsehårstrimmerens innovative teknologi garanterer et hurtigt og

effektivt resultat uden rifter og ubehag. Der medfølger desuden to trimmerkamme

til øjenbryn.

Hurtig og behagelig trimning og barbering

Afskærmningssystemet forhindrer træk, rifter og snitsår

Få nemt fat i hår inde i øret eller næsen

Ultrapræcise og skarpe knivriller

Nem at rengøre

Nem, men grundig rengøring

Nem at anvende

Nem opbevaring af alt tilbehør

Håndtaget med ru overflade giver optimalt greb, selv når det er vådt

2 kamme til plejning af øjenbryn

Klar til brug

Bygget til at holde

Knivene skal aldrig smøres

Designet til at holde i lang tid
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Vigtigste nyheder

ProtecTube-teknologi

Næsehårstrimmerens roterende skær gør

trimningen hurtig og effektiv. Desuden har

næsehårstrimmeren et beskyttende skjold

rundt om skæreelementerne,hvilket gør, at du

aldrig kan skære dig. Philips patenterede

ProtecTube-teknologi gør, at næsehåret aldrig

sætter sig fast under trimningen, så du slipper

for ubehagelige træk.

Ideel vinkel

Philips-næsetrimmeren er designet på en

sådan måde, at den er perfekt vinklet til nemt

at få fat i hår inde i øret, næsen eller fra

øjenbrynene. Med Philips-næsetrimmeren kan

du være sikker på effektiv fjernelse af al

uønsket hårvækst.

Kraftfuldt klippesystem

Både kniv og afskærmning har ultrapræcise og

skarpe knivriller for at sikre, at al hårvækst

fjernes hurtigt og effektivt.

100 % vandtæt

Den 100 % vandtætte skægtrimmer skal blot

skylles under vandhanen for at blive grundig

rengjort.

Etui

Blødt etui indeholder: AA-batteri og 2 kamme

til øjenbryn.

Blødt gummigreb

Håndtaget med ru overflade giver dig bedre

greb og kontrol, når du bruger næsetrimmeren

til mænd, og tænd/slukknappen er placeret, så

den er nem at betjene.

2 kamme til øjenbryn

Brug de 3 eller 5 mm lange kamme til

øjenbryn til trimning eller plejning af hår i en

ensartet længde

Litiumbatteri medfølger

Med det medfølgende AA-batteri kan du bruge

din øre- og næsehårstrimmer med det samme.

Skal ikke smøres

Næsetrimmeren er nem at rengøre og skal

aldrig smøres.

2 års verdensomspændende reklamationsret

Alle Philips næsetrimmere leveres med 2 års

garanti.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Klippesystem

Næsetrimmerens klippebredde: 21 mm (13/16")

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Antal længdeindstillinger: 3

2 kamme til øjenbryn: 3 og 5 mm (1/8" og

3/16")

Tilbehør

Etui

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Rengøring: Vaskbar

Design

Farve: Sort og grå

Overflade: Sølvlak og gummi

Håndgreb: Blødt gummigreb

Strøm

Strømforsyning: AA-batteri

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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