
Trimmer voor neus,
oren en wenkbrauwen

Nose trimmer series
3000

 
Haren gegarandeerd niet
uitgetrokken

Beveiligingssysteem, ideale
hoek

Volledig afspoelbaar, AA-
batterij

2 wenkbrauwkammen, etui

 
NT3160/10

Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
Neus-, oor- en wenkbrauwhaar snel en veilig trimmen

De Philips NOSETRIMMER Series 3000 verwijdert voorzichtig ongewenste neus-,

oor- en wenkbrauwharen. De ProtecTube-technologie en de speciaal ontworpen

hoek van de trimmer zorgen voor snel, eenvoudig en comfortabel trimmen zonder

dat haren worden uitgetrokken.

Snel en comfortabel trimmen

Geavanceerd beveiligingssysteem voorkomt uittrekken, wondjes en sneetjes

Haar in het oor of de neus gemakkelijk te bereiken

Zeer nauwkeurige en scherpe scheersleuven

Gemakkelijk schoon te maken

Eenvoudige maar grondige reiniging

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig opbergen van alle accessoires

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

2 kammen om de wenkbrauwen netjes bij te houden

Gebruiksklaar

Duurzaam gebouwd

De messen hoeven nooit te worden geolied

Beschermd dankzij garantie
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Kenmerken

ProtecTube-technologie

Met de revolutionaire ProtecTube-technologie

wordt het knipelement door een ultradun

scheerbladkapje met afgeronde uiteinden

beschermd om huidirritatie te voorkomen.

Daarnaast is het knipelement zo ontworpen dat

voorkomen wordt dat er haar vast komt te

zitten tussen twee afzonderlijk bewegende

mesjes. Er wordt gegarandeerd niet aan het

haar getrokken.

Ideale hoek

De Philips-neustrimmer is zo ontworpen dat

deze een ideale hoek heeft om haar in het oor,

neus evenals wenkbrauwen te bereiken. Met

de Philips-neustrimmer kunt u er zeker van zijn

dat ongewenste haren efficiënt worden

verwijderd.

Krachtig scheersysteem

Zowel het knipelement als het kapje hebben

zeer precieze en scherpe scheersleuven om

ervoor te zorgen dat alle haren snel en effectief

geschoren worden.

100% waterdicht

U kunt de 100% waterdichte baardtrimmer

eenvoudig onder de kraan afspoelen voor een

grondige, eenvoudige reiniging.

Etui

Zacht etui bevat: AA-batterij en 2

wenkbrauwkammen.

Zachte rubberen greep

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.

2 wenkbrauwkammen

Gebruik de wenkbrauwkammen van 3 of 5 mm

om het haar netjes op één lengte te brengen.

Inclusief lithiumbatterij

Gebruik uw oor- en neustrimmer meteen, met

de meegeleverde AA-batterij.

Nooit olie nodig

Nooit olie nodig, dus gemakkelijk te

onderhouden.

2 jaar wereldwijde garantie

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar garantie en hebben nooit olie nodig.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Scheersysteem

Scheerbreedte neustrimmer: 21 mm (13/16")

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 3

2 wenkbrauwkammen: 3 en 5 mm (1/8" en

3/16")

Accessoires

Etui

Gebruiksgemak

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Reiniging: Volledig wasbaar

Ontwerp

Kleur: Zwart en grijs

Afwerking: Zilverlak en rubber

Handvat: Zachte rubberen greep

Vermogen

Stroomvoorziening: AA-batterij

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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