
Aparador p/ nariz e
kit de higiene

Nosetrimmer series
5000

 
Sem puxar o pêlo

Sistema de protecção, ângulo
ideal

Totalmente lavável, pilha AA

2 pentes, kit cuid. de higiene,
estojo

 
NT5180/15

Kit de viagem simples para um retoque final

perfeito
Aparar simples e seguro de pêlos do nariz, orelhas e

sobrancelhas

O APARADOR PARA NARIZ da série 5000 da Philips que inclui um kit de higiene

remove delicadamente pêlos indesejados no nariz, nas orelhas e nas

sobrancelhas e corta as unhas. A tecnologia ProtecTube assegura um aparar

potente, fácil e confortável sem puxar o pêlo.

Aparar rápido e confortável para nariz e orelhas

O sistema de protecção avançado evita puxões, golpes e cortes

Alcance facilmente os pêlos no interior de orelhas ou nariz

Ranhuras de corte ultra precisas e afiadas

Fácil de limpar

Lavável

Fácil de utilizar

Estojo de viagem para arrumação fácil

Fácil de segurar e controlar, mesmo quando está húmido

2 pentes para retocar as sobrancelhas

Fabricado para durar

As lâminas nunca necessitam de lubrificação

2 anos de garantia
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Destaques

Tecnologia ProtecTube

Com a tecnologia ProtecTube revolucionária, o

aparador está protegido por uma rede de

protecção ultra-fina com pontas arredondadas

para evitar irritações da pele. Além disso, o

aparador foi concebido para evitar que o pêlo

fique preso entre duas lâminas de corte com

movimentos autónomos, para não arrancar os

pêlos.

Ângulo ideal

O aparador para pêlos do nariz foi concebido

com um ângulo perfeito para alcançar

facilmente pêlos dentro das orelhas e do nariz,

bem como para utilizar em sobrancelhas. Com

o aparador para pêlos do nariz da Philips,

pode ter a certeza de que todos os pêlos

indesejados serão removidos eficazmente.

Sistema de corte potente

Tanto o aparador como a protecção possuem

ranhuras de corte ultra precisas e afiadas para

assegurar que os pêlos são cortados de forma

rápida e eficaz.

Resistente à água

O aparador e os pentes são fáceis de lavar em

água corrente.

Estojo e kit de cuidados de higiene

O estojo de viagem inclui aparador para nariz,

2 pentes para sobrancelhas, tampa de

protecção, pilha AA, tesoura, pinça e corta-

unhas para um retoque final perfeito.

Pega em borracha macia

A pega em borracha suave ao toque permite

agarrar de forma segura, mesmo quando está

molhada, para um melhor controlo ao utilizar o

seu aparador.

2 pentes para sobrancelhas

Utilize os pentes para sobrancelhas de 3 ou

5 mm para aparar ou retocar as sobrancelhas

uniformemente.

Não necessita de lubrificação

Nunca precisa de óleo, para uma fácil

manutenção.

2 anos de garantia mundial

Os produtos de cuidados pessoais são

fabricados para durar. O aparador inclui 2 anos

de garantia.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.



Aparador p/ nariz e kit de higiene NT5180/15

Especificações

Sistema de corte

Largura da lâmina do aparador para pêlos do

nariz: 21 mm (13/16")

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Número de regulações de comprimento: 3

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

3/16")

Acessórios

Kit de viagem: Corta-unhas, Tesoura, Pinça

Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Limpeza: Lavável

Design

Cor: Preto e azul-escuro

Acabamento: Verniz prateado e borracha

Pega: Pega em borracha macia

Potência

Fonte de alimentação: Pilha AA

Assistência

2 anos de garantia mundial
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