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Garantat fără smulgere

Sistem de protecţie, unghi ideal

Complet lavabil, baterie AA

2 piepteni pentru sprâncene,
husă
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Garantat fără smulgere
Tundere rapidă şi sigură a părului din nas, urechi şi de pe

sprâncene

Aparatul de tuns părul din nas Philips seria 3000 îndepărtează delicat părul

nedorit din nas, urechi şi de pe sprâncene. Tehnologia ProtecTube şi unghiul

special conceput al aparatului de tuns asigură o tundere rapidă, uşoară şi

confortabilă a părului, garantat fără smulgere.

Tundere rapidă şi confortabilă

Sistemul de protecţie avansat previne smulgerea, zgârieturile şi tăieturile

Ajungi uşor la părul din urechi sau nas

Fante de tăiere ultra precise şi ascuţite

Uşor de curăţat

Complet lavabil

Uşor de utilizat

Stocarea uşoară a tuturor accesoriilor

Uşor de prins şi controlat, chiar şi când este umed

2 piepteni pentru aranjarea sprâncenelor

Baterie AA inclusă

Făcut să reziste

Lamele nu trebuie lubrifiate niciodată

2 ani garanţie
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Repere

Tehnologie ProtecTube

Cu tehnologia revoluţionară ProtecTube,

dispozitivul de tăiere este protejat de o

apărătoare din folie foarte subţire cu vârfuri

rotunjite pentru a preveni iritarea pielii. În plus,

dispozitivul de tăiere este conceput pentru a

preveni prinderea părului între două lame de

tăiere care se mişcă separat, garantat fără

smulgere.

Unghi ideal

Aparatul de tuns părul din nas Philips a fost

conceput astfel încât să aibă unghiul perfect,

pentru a putea ajunge cu uşurinţă la părul din

nas şi urechi, precum şi pentru a fi utilizat

pentru sprâncene. Cu aparatul de tuns părul din

nas Philips, poţi fi sigur că tot părul nedorit va

fi îndepărtat în mod eficient.

Sistem de tăiere puternic

Atât dispozitivul de tăiere, cât şi apărătoarea,

au fante de tăiere ultra-precise şi ascuţite,

pentru a garanta o tăiere rapidă şi eficientă a

tuturor firelor de păr.

Rezistentă la apă

Aparatul de tuns şi pieptenii sunt uşor de

curăţat sub jet de apă.

Husă

Husa moale include: baterie AA şi 2 piepteni

pentru sprâncene.

Mâner moale din cauciuc

Mânerul din cauciuc moale la atingere asigură

cea mai bună prindere, chiar şi atunci când

este ud, pentru un control mai bun în timpul

operării aparatului de tuns.

2 piepteni pentru sprâncene

Foloseşte pieptenii de 3 sau 5 mm pentru

sprâncene, pentru a tunde sau aranja părul la

o lungime uniformă.

Baterie AA inclusă

Operat cu baterie AA, aparatul tău de tuns este

gata de utilizat imediat.

Nu este necesară lubrifierea, niciodată

Nu necesită niciodată lubrifiere, pentru

întreţinere uşoară.

Garanţie internaţională 2 ani

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Aparatul de tuns dispune

de o garanţie de 2 ani.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime dispozitiv de tăiere - aparat de tuns

părul din nas: 21 mm (13/16")

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Numărul setărilor de lungime: 3

2 piepteni pentru sprâncene: 3 şi 5 mm (1/8”

şi 3/16”)

Accesorii

Husă

Uşor de utilizat

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Curăţare: Complet lavabil

Design

Culoare: Negru şi gri

Finisaj: Lac argintiu şi cauciuc

Mâner: Mâner moale din cauciuc

Alimentare

Sursă de alimentare: Baterie AA

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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