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Zaručene chráni pred vytrhávaním
Rýchle a bezpečné strihanie chĺpkov na obočí, v nose a ušiach

ZASTRIHÁVAČ CHĹPKOV V NOSE série 3000 od spoločnosti Philips jemne

odstraňuje nežiaduce chĺpky v nose, v ušiach a na obočí. Technológia ProtecTube

a špeciálne navrhnutý tvar zastrihávača zaručuje rýchle, jednoduché a pohodlné

zastrihávanie bez vytrhávania.

Rýchle a pohodlné zastrihávanie

Kvalitný ochranný systém zabraňuje vytrhávaniu, poškriabaniu a porezaniu

Ľahká dostupnosť chĺpkov v nose a ušiach

Ultra presné a ostré drážky zastrihávača

Jednoduché čistenie

Plne umývateľný

Jednoduché používanie

Jednoduché skladovanie celého príslušenstva

Pohodlné uchopenie a ovládanie aj pri mokrom použití

2 hrebeňové nadstavce na starostlivosť o obočie

Obsahuje batériu typu AA

Odolná konštrukcia

Čepele nevyžadujú mazanie

Dvojročná záruka
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Hlavné prvky

Technológia ProtecTube

Revolučná technológia ProtecTube chráni

strihací prvok výnimočne tenkou ochrannou

fóliou so zaoblenými končekmi a zabraňuje

podráždeniu pokožky. Navyše, strihací prvok je

navrhnutý tak, aby sa chĺpky nezachytávali

medzi dve oddelené pohybujúce sa čepele.

Tým je zaručená ochrana pred vytrhávaním.

Ideálny tvar

Zastrihávač chĺpkov v nose Philips bol

navrhnutý tak, aby vďaka zahnutiu ľahko

dosiahol na chĺpky v nose a ušiach a

jednoducho sa používal aj na obočie. So

zastrihávačom chĺpkov v nose Philips si môžete

byť istí, že účinne odstránite všetky neželané

chĺpky.

Výkonný systém zastrihávania

Strihacia jednotka aj kryt majú mimoriadne

presné a ostré drážky, ktoré zaisťujú rýchle a

účinné odstrihnutie všetkých chĺpkov.

Vodotesná

Zastrihávač a hrebeňové nadstavce sa ľahko

čistia pod tečúcou vodou.

Puzdro

Mäkké puzdro obsahuje: batériu AA a 2

hrebene na obočie.

Rukoväť z mäkkej gumy

Jemne pogumovaná rukoväť poskytuje

najlepšie možné uchytenie aj pri mokrom

povrchu, vďaka čomu sa zastrihávač lepšie

ovláda.

2 hrebene na obočie

Pomocou 3 alebo 5 mm hrebeňových

nadstavcov na obočie zastrihnite alebo upravte

chĺpky na jednotnú dĺžku.

Obsahuje batériu typu AA

Napájanie z batérií typu AA zabezpečí, že

zastrihávač je okamžite pripravený na použitie.

Nevyžaduje mazanie

Nevyžaduje mazanie, jednoduchá údržba.

2-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú mimoriadne odolné. Zastrihávač sa dodáva

so zárukou 2 roky.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacej jednotky zastrihávača chĺpkov v

nose: 21 mm

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Počet nastavení dĺžky: 3

2 hrebene na obočie: 3 a 5 mm

Príslušenstvo

Puzdro

Jednoduché použitie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Čistenie: Plne umývateľný

Dizajn

Farba: Čierna a sivá

Povrchová úprava: Strieborný lak a guma

Telo: Rukoväť z mäkkej gumy

Príkon

Zdroj napájania: Batéria typu AA

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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