
αδιάβροχο τρίμερ για

τη μύτη

Nosetrimmer series

3000

  Μύτη, αυτιά και φρύδια

Τρίμερ SafeGuard με θήκη

2 χτένες φρυδιών

 

NT9110/10 Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
για μύτη, αφτιά και φρύδια

Το εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη, αφτιά και φρύδια της Philips χρησιμοποιεί έναν ισχυρό

μικρό κόπτη ακριβείας για ασφαλή, γρήγορη και εύκολη εμπειρία ψαλιδίσματος

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση και μέγιστη άνεση

Κόπτης SafeGuard για να αποφεύγετε τραβήγματα, πληγές και κοψίματα

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Μαλακή λαβή για μέγιστο έλεγχο



αδιάβροχο τρίμερ για τη μύτη NT9110/10

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση και μέγιστη

άνεση

Κόπτης SafeGuard

Το επαναστατικό τρίμερ SafeGuard της Philips

προστατεύεται από έναν εξαιρετικά λεπτό οδηγό

πλέγματος, για να πιάνονται μόνο οι τρίχες και όχι

το δέρμα σας. Επιπλέον, οι τρίχες δεν μπορούν να

πιαστούν ανάμεσα στις δύο ανεξάρτητα κινούμενες

λεπίδες, ώστε να ξεχάσετε διαπαντός τα ενοχλητικά

τραβήγματα.

Μαλακή λαβή

Τα στοιχεία ελαστικής λαβής με μαλακή αφή

διασφαλίζουν βέλτιστο κράτημα, ακόμη και όταν τα

χέρια σας είναι βρεγμένα, για καλύτερο έλεγχο κατά

το χειρισμό της συσκευής σας.

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Εργαλεία στάιλινγκ: 2 χτένες φρυδιών

Άνεση

Χειρισμός: Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση,

Μαλακή επένδυση λαβής για μέγιστο έλεγχο

Ισχυρό σύστημα

Τροφοδοσία ρεύματος: Μπαταρία ΑΑ

Συντήρηση

Αντοχή: Καπάκι προστασίας

Εγγύηση: Διετής εγγύηση διεθνώς

Ευκολία στη χρήση

Wet & Dry: 100 % αδιάβροχος για εύκολη χρήση και

καθαρισμό

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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