
Orr- és fülszőrnyíró

Nose trimmer series
5000

 
Garantáltan nem húzza a
szőrszálakat

Védőrendszer, ideális dőlésszög

Teljesen lemosható kialakítás,
AA elem

2 fésű, manikűrkészlet, tok

 
NT5180/15

Egyszerű utazókészlet a tökéletes utolsó

simításokhoz
Az orr-, fül- és szemöldökszőrzet egyszerű és biztonságos

vágása

A manikűrkészletet is tartalmazó Philips NOSETRIMMER Series 5000 készülék

gyengéden távolítja el a nem kívánatos orr- és fülszőrzetet, valamint a szemöldök

zavaró szőrszálait, ezenkívül körömcsipeszt is tartalmaz. A ProtecTube technológia

és a vágókészülék speciális szögű kialakítása hatékony, egyszerű és kényelmes

szőrtelenítést biztosít, és garantáltan nem húzza a szőrszálakat.

Gyors és hatékony orr- és fülszőrzetvágás

A speciális védőrendszer megakadályozza a bőr húzását és sérülését

Könnyen hozzáférhet a fül vagy orr belsejében található szőrzethez

Ultra pontos és éles vágónyílások

Könnyű tisztítás

Egyszerű, de alapos tisztítás

Egyszerű használat

Utazótok a könnyű tárolás érdekében

A texturált markolat még nedves állapotban is optimális fogást biztosít

2 fésű a szemöldök igazításához

Tartós használatra tervezve

A pengéket soha nem kell olajozni

Garancia a vásárlás védelméért
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Fénypontok

ProtecTube technológia

A forradalmi ProtecTube technológiának

köszönhetően a vágóegységet rendkívül

vékony védőfólia fedi, és a lekerekített hegyek

megakadályozzák a bőrirritációt. Ezen kívül a

vágóegység kialakításából adódóan

megakadályozza a haj a két önállóan mozgó

vágópenge közé történő becsípődését, így

garantáltan nem húzza a szőrszálakat.

Ideális dőlésszög

A Philips orrszőrzetvágót úgy tervezték, hogy

tökéletesen hajoljon az orr és fül belsejében

lévő szőrszálak könnyű elérése érdekében, és

a szemöldök vágására is alkalmas legyen. Ha

a Philips orrszőrzetvágót használja, biztos

lehet benne, hogy hatékonyan eltávolít minden

nem kívánatos szőrszálat.

Hatékony vágórendszer

A kés és a szita egyaránt rendkívül pontos és

éles vágónyílásokkal rendelkezik, melyek

biztosítják az összes szőrszál gyors és

hatékony vágását.

100%-osan mosható kialakítás

A 100%-ban vízálló szakállvágó alapos,

egyszerű tisztítása érdekében egyszerűen

öblítse le a csap alatt.

Hordtáska és manikűrkészlet

Az utazótok tartalma: orrszőrzetvágó, 2

szemöldökfésű, AA elem, olló,

szemöldökcsipesz és körömcsipesz a tökéletes

utolsó simításokhoz.

Puha gumi markolat

A texturált markolat jobb fogást és

irányíthatóságot biztosít a férfiaknak készült

orrszőrzetvágó használata közben, a be- és

kikapcsológomb pedig úgy lett elhelyezve,

hogy lehetővé tegye a könnyű kezelhetőséget.

2 szemöldökfésű

A 3 vagy 5 mm-es szemöldökfésűk

segítségével a szőrzetet egyenlő hosszúra

vághatja és igazíthatja.

Soha nincs szükség olajozásra

A könnyű karbantartás érdekében nincs

szükség olajozásra.

2 év világszerte érvényes garancia

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával rendelkeznek, és nincs szükségük

olajozásra.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Az orrszőrzetvágó vágásszélessége: 21 mm

(13/16")

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Hosszbeállítások száma: 3

2 szemöldökfésű: 3 és 5 mm (1/8" és 3/16")

Tartozékok

Utazókészlet: Körömvágó, Olló, Csipesz

Egyszerű használat

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kialakítás

Szín: Fekete és sötétkék

Kidolgozás: Ezüst színű lakk és gumi

Markolat: Puha gumi markolat

Energiaellátás

Tápellátás: AA elem

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia
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