
Aparador p/ nariz, ouvido e
sobrancelha Série 3000

Nosetrimmer 5100

 
Alto desempenho, ângulo ideal

Não repuxa

À prova d'água, pilha AA de lítio

Aparador detalhes, 3 pentes,
estojo

 
NT5175/42

Apara e barbeia, sem repuxar *
Apara precisamente e suavemente pelos do nariz, pescoço e

costeletas

O Philips NOSETRIMMER 5100 com tecnologia ProtecTube remove suavemente

pelos do nariz, ouvidos e sobrancelhas. O aparador detalhado com tecnologia

DualCut garante um aparo rápido, preciso e eficiente da linha do pescoço,

costeletas e barba.

Aparador potente

Tecnologia avançada ProtecTube com sistema de proteção inovador

Aberturas de corte afiadas e ultraprecisas para aparar com perfeição

Tecnologia DualCut para contornos perfeitos

Desenvolvido para precisão

Perfeitamente angular para facilitar o alcance nos ouvidos ou no nariz

3 pentes para aparar ou arrumar a barba e as sobrancelhas

Fácil de usar

Totalmente lavável

Pilha AA de lítio e estojo macio inclusos

Cabo de borracha macio que oferece mais controle

A tampa de proteção e a escova mantêm a lâmina limpa

Feito para durar

As lâminas não precisam ser lubrificadas

Garantia de dois anos
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Destaques

Tecnologia ProtecTube

Com a revolucionária tecnologia ProtecTube, o

cortador apresenta uma proteção ultrafina para

lâminas com extremidades arredondadas para

evitar irritações na pele. Além disso, o cortador

foi desenvolvido para evitar que os pelos

fiquem presos entre as duas lâminas de corte

que se movem individualmente, evitando

puxões.

Ângulo ideal

O aparador de pelos do nariz da Philips foi

desenvolvido com angulação perfeita para

alcançar facilmente os pelos dos ouvidos, do

nariz e das sobrancelhas. Com o aparador de

pelos do nariz da Philips Norelco, pode ter

certeza de que todos os pelos indesejados

serão removidos com eficiência.

Sistema de corte potente

O cortador e a proteção têm aberturas de corte

afiadas e ultraprecisas para garantir que todos

os pelos do nariz, dos ouvidos e das

sobrancelhas sejam cortados com rapidez e

eficiência.

Tecnologia DualCut

O aparador para detalhes DualCut o ajuda a

aparar e modelar de modo uniforme seu

próprio estilo (barba por fazer, cavanhaque,

costeletas, pescoço ou bigode) com alto

controle e visibilidade.

À prova d'água

O aparador e os pentes são à prova d'água e

fáceis de limpar em água corrente após o uso.

Pilha AA de lítio e estojo

Seu aparador vem pronto para usar! Estojo

macio para facilitar o transporte de todos os

acessórios.

Cabo de borracha macio

O cabo de borracha macio oferece a melhor

empunhadura, até mesmo molhado,

oferecendo melhor controle durante o uso do

aparador.

3 pentes

Pente para barba de 3mm (1/8 pol); pentes

para sobrancelhas de 3 mm e 5mm (1/8 pol e

1/16 pol) para aparar as sobrancelhas e a barba

em um comprimento uniforme.

Tampa de proteção e escova

A tampa de proteção protege a lâmina durante

o armazenamento, e a escova mantém a

lâmina limpa após o uso.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Sistema de corte

Largura do cortador do aparador de pelos do

nariz: 21 mm (13/16 pol)

Largura do cortador do aparador para

detalhes: 21 mm (13/16 pol)

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Número de ajustes de altura dos pelos: 4

Dois pentes para sobrancelhas: 3 e 5mm (1/8

pol e 3/16 pol)

1 pente para barba: 3 mm (1/8 pol)

Acessórios

Estojo

Manutenção: Tampa de proteção, Escova de

limpeza

Fácil de usar

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Limpeza: Totalmente lavável

Design

Cor: Preto e prata

Acabamento: Borracha e laca em prata

Lig/Desl

Fonte de alimentação: Pilha AA de lítio

Serviço

Garantia mundial de dois anos

* Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta em 45

dias
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