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Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
Τριμάρισμα τριχών σε μύτη, αυτιά και φρύδια με τη μέγιστη άνεση

Η σειρά τρίμερ για τη μύτη 3000 της Philips προσφέρει άνετο τριμάρισμα τριχών σε μύτη, αυτιά

και φρύδια. Η νέα τεχνολογία PrecisionTrim και το σύστημα προστασίας έχουν σχεδιαστεί για

να παρέχουν εύκολο και αποδοτικό τριμάρισμα, χωρίς τραβήγματα.

Σύστημα προστασίας Protective Guard

Τριμάρετε τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια με απόλυτη άνεση

Εύκολο και αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς εκδορές και κοψίματα

Τεχνολογία PrecisionTrim

Τριμάρισμα χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία

Εύκολη χρήση

Ανάγλυφη λαβή για βέλτιστο κράτημα ακόμα και όταν είναι βρεγμένο

Πλήρως πλενόμενο για εύκολο καθαρισμό

Ετοιμότητα χρήσης

Ανθεκτικότητα

Εγγύηση για προστασία αγοράς
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Χαρακτηριστικά

Πανεύκολο τριμάρισμα των ανεπιθύμητων τριχών

Φτάστε και αφαιρέστε τις ανεπιθύμητες τρίχες στη

μύτη και στα αυτιά εύκολα και αποτελεσματικά.

Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια σας είναι καθαρά πριν

από τη χρήση, εισαγάγετε προσεκτικά το τρίμερ μέσα

στη μύτη σας μέχρι 0,5 εκ. το πολύ και μετακινήστε

το αργά. Όταν τριμάρετε τις τρίχες στα αυτιά,

βεβαιωθείτε ότι τα αυτιά σας δεν έχουν κερί. Για τα

φρύδια, τοποθετήστε μία από τις δύο χτένες (3 και 5

χιλ.) στις εγκοπές και τριμάρετε ασκώντας ελαφριά

πίεση και μετακινώντας τη μηχανή αντίθετα προς τη

φορά των τριχών, για ομοιόμορφο τριμάρισμα στο

μήκος που θέλετε.

Σύστημα προστασίας Protective Guard

Το τρίμερ για μύτη, αυτιά και φρύδια είναι ειδικά

σχεδιασμένο για ασφάλεια και άνεση. Το σύστημα

προστασίας καλύπτει τις λεπίδες, ώστε να μην

έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Είναι επίσης

σχεδιασμένο για να μην ξεφεύγει και να μην

τραβιέται καμία τρίχα.

Τεχνολογία PrecisionTrim

Το πρωτοποριακό μας τρίμερ ακριβείας δύο όψεων

κόβει γρήγορα και χωρίς κόπο από οποιαδήποτε

γωνία και προς κάθε κατεύθυνση.

Εύκολος χειρισμός

Η ανάγλυφη λαβή εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και

έλεγχο όταν χρησιμοποιείτε το τρίμερ μύτης για

άνδρες, ενώ ο διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης είναι τοποθετημένος στο ιδανικό

σημείο για εύκολο χειρισμό.

Πλήρως πλενόμενη

Το καλύτερο τρίμερ μύτης και αυτιών είναι αυτό που

ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Απλώς ξεπλύνετε

το τρίμερ μετά τη χρήση για να το διατηρήσετε στην

καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου

Αρχίστε να χρησιμοποιείτε το τρίμερ για αυτιά και

μύτη αμέσως, με την μπαταρία AA που

περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Διετής εγγύηση διεθνώς

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από εγγύηση 2 ετών και δεν χρειάζονται ποτέ

λίπανση.



Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια NT3650/16

Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Λεπίδες υψηλής απόδοσης: Για απαλό τριμάρισμα

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη

Wet & Dry: Αδιάβροχη

Δεν απαιτείται λίπανση

Αξεσουάρ

Χτένα οδηγός: Χτένα για τα φρύδια, Χτένα ακριβείας

5 χιλ.

Θήκη: Θήκη ταξιδίου

Σχεδίαση

Χρώμα: Γκρι

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: AA

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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