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Seguro, rápido e simples
para nariz, orelha e sobrancelhas

O aparador de pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas da Philips dispõe de um

microaparador de alta precisão para um uso seguro, rápido e fácil.

Melhor desempenho para um visual excelente

Ângulo perfeito para um fácil alcance e máximo conforto

Aparador com proteção que impede beliscões, cortes e arranhões

Total facilidade de uso

Alça macia para o máximo controle



aparador de pelos do nariz à prova d'água NT9110/30

Destaques Especificações

Ângulo perfeito para um fácil alcance

Ângulo perfeito para um fácil alcance e

máximo conforto

Aparador com proteção

Este revolucionário aparador Philips SafeGuard

apresenta uma proteção ultrafina para as

lâminas, garantindo que apenas os pelos

sejam capturados, e não a pele. Além disso,

os pelos não ficam presos entre duas lâminas

de corte, que se movimentam separadamente,

garantindo que eles não sejam puxados.

Alça macia

A alça emborrachada garante um melhor

controle durante o uso, mesmo se o aparelho

estiver molhado.

Crie o visual que desejar

Ferramentas de modelagem: Dois pentes

para sobrancelhas

Conforto

Manuseio: Ângulo perfeito para um fácil

alcance, Cabo com revestimento macio para o

controle máximo

Sistema de energia

Fonte de alimentação: Pilha AA

Manutenção

Durabilidade: Tampa de proteção

Garantia: Garantia internacional de dois anos

Fácil de usar

Uso seco ou molhado: 100 % à prova d'água

para fácil utilização e limpeza

 

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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