
Patogus nosies, ausų
plaukų ir antakių kirptuvas

Nose trimmer series 3000

 
Jokio pešimo

Apsauginė sistema, idealus
kampas

Plaunamas, AA tipo baterija

2 antakių šukos, krepšelis

 
NT3160/10

Jokio pešimo
Greitas ir saugus antakių, nosies ir ausų plaukų kirpimas

3000 serijos „Philips“ NOSIES PLAUKŲ KIRPTUVAS švelniai pašalina

nepageidaujamus antakių, nosies ir ausų plaukus. „ProtecTube“ technologija ir

specialus kirptuvo kampas padeda užtikrinti greitą, paprastą ir patogų kirpimą be

jokio pešimo.

Greitas ir patogus kirpimas

Pažangi apsaugos sistema apsaugo nuo pešimo, nubrozdinimų ir įpjovimų

Lengvai pasiekite nosyje arba ausyse augančius plaukus

Itin tikslios ir aštrios kirpimo angos

Lengva valyti

Visiškai plaunamas

Paprasta naudoti

Paprastas visų priedų laikymas

Patogus laikymas ir valdymas, net jei ji šlapia

2 šukos, kad antakiai būtų tvarkingi

Pridedama AA baterija

Sukurta amžiams

Ašmenų niekada nereikia tepti

2 metų garantija
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Ypatybės

„ProtecTube“ technologija

Panaudojus pažangią „ProtecTube“

technologija, kirptuvas apsaugotas ypač plona

apsaugine plokštele su apvaliais galais, kad

oda nebūtų dirginama. Be to, kirptuvas

sukurtas taip, kad plaukeliai nepatektų tarp

dviejų atskirai judančių kirpimo peiliukų ir

nebūtų pešami.

Idealus kampas

„Philips“ nosies plaukų kirptuvo pakreipimo

kampas yra idealus, kad lengvai pasiektumėte

ausyse ir nosyje augančius plaukus arba

antakius. Naudodami „Philips“ nosies plaukų

kirptuvą galite būti tikri, kad pašalinsite visus

nepageidaujamus plaukelius.

Galinga kirpimo sistema

Peiliuko ir apsaugos kirpimo angos yra itin

tikslios ir aštrios, kad visi plaukeliai būtų greitai

ir efektyviai nukirpti.

Atsparūs vandeniui

Kirptuvą ir šukas lengva plauti po čiaupu.

Krepšelis

Minkštame krepšelyje yra AA baterija ir 2

antakių šukos.

Minkšta guminė rankena

Minkštą guminę rankeną itin patogu laikyti, net

jei ji yra šlapia. Tai užtikrina geresnį kirptuvo

valdymą.

2 antakių šukos

Naudokite 3 ar 5 mm antakių šukas, kad

apkirptumėte ir sutvarkytumėte antakius.

Pridedama AA baterija

AA tipo baterijas naudojantį kirptuvą galite

naudoti iš karto.

Nereikia tepti

Nereikia tepti, kad priežiūrą būtų paprasta.

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Visi mūsų priežiūros produktai yra ilgaamžiai.

Kirptuvui suteikiama 2 metų garantija.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis, nosies plaukų kirptuvas: 21

mm (13/16 in)

Kirpimo elementas: Nerūdijančiojo plieno

peiliukai

Ilgio nustatymų skaičius: 3

2 antakių šukos: 3 ir 5 mm (1/8 ir 3/16 in)

Priedai

Krepšelis

Lengva naudoti

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Valymas: Visiškai plaunamas

Konstrukcija

Spalva: Juoda ir pilka

Apdaila: Poliruotas sidabras ir guma

Rankenėlė: Minkšta guminė rankena

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: AA tipo baterija

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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