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Najwyższy komfort bez wyrywania
Maksymalnie wygodne przycinanie włosków w nosie, uszach i

brwi

Trymer do nosa Philips z serii 3000 umożliwia wygodne przycinanie włosków w

nosie, uszach i brwi. Nowa technologia PrecisionTrim i system Protective Guard

zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe i skuteczne przycinanie bez

ciągnięcia i wyrywania.

System Protective Guard

Całkowita wygoda przycinania włosków w nosie, uszach i brwi

Łatwe, efektywne przycinanie bez zadraśnięć i skaleczeń

Technologia PrecisionTrim

Przycinanie bez wysiłku pod każdym kątem

Wygodne użytkowanie

Chropowaty uchwyt zapewnia optymalną przyczepność, nawet gdy urządzenie jest

mokre

Łatwość czyszczenia dzięki możliwości mycia w wodzie

Gotowość do użycia

Trwałość

Ochrona gwarancyjna po zakupie
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Zalety

Idealnie przycina niepożądane włoski

Łatwo i skutecznie usuń niechciane włoski z

nosa i uszu. Przed użyciem trymera do

przycięcia włosków w nosie upewnij się, że

nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do

nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne

okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do

przycinania włosków w uszach oczyść uszy z

wosku. Przed przycięciem brwi nałóż na trymer

jedną z dwóch nasadek grzebieniowych (3 i 5

mm), tak aby wsunęła się w rowki urządzenia.

Przesuwaj trymer powoli, lekko dociskając, w

kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu

włosów, aby je równo przyciąć.

System Protective Guard

Trymer do nosa, uszu i brwi zaprojektowany z

myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. System

Protective Guard osłania ostrza,

uniemożliwiając ich bezpośredni kontakt ze

skórą. System został również zaprojektowany

tak, aby zminimalizować ryzyko pomijania,

ciągnięcia lub szarpania włosów.

Technologia PrecisionTrim

Nasz innowacyjny, dwustronny precyzyjny

trymer przycina szybko i bez wysiłku pod

każdym kątem i w każdym kierunku.

Łatwa obsługa

Chropowaty uchwyt zapewnia lepszą

przyczepność i kontrolę podczas używania

trymera do nosa dla mężczyzn. Włącznik jest

umieszczony w miejscu ułatwiającym obsługę.

Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Najlepszy trymer do włosów w nosie i uszach

to taki, którego użytkowanie nie przysparza

kłopotów. Aby utrzymać go w optymalnym

stanie, wystarczy opłukać go po użyciu.

Akumulator litowy w zestawie

W zestawie znajduje się bateria AA, dzięki

czemu możesz od razu zacząć korzystać z

trymera do uszu i nosa.

2 lata gwarancji

Wszystkie nasze produkty do golenia cechują

się trwałą konstrukcją. Są również objęte 2-

letnią gwarancją i nie wymagają dodatkowej

konserwacji.
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Dane techniczne

System tnący

Bardzo wydajne ostrza: Do delikatnego

przycinania

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą

wodą

Na mokro i na sucho: Możliwość korzystania

pod prysznicem

Nie wymaga smarowania

Akcesoria

Nasadka do przycinania: Grzebień do brwi,

Precyzyjna nasadka 5 mm

Pokrowiec: Etui podróżne

Wykończenie

Kolor: Szary

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Moc

Typ baterii/akumulatora: AA

Serwis

2 lata gwarancji
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