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NT9110/30

Безопасно, бързо и лесно
за космите на носа, ушите и веждите

Машинката за подстригване за нос, уши и вежди Philips използва мощна прецизна микро-

машинка за безопасно, бързо и лесно подстригване

Отлична работа, превъзходно усещане

Идеален ъгъл за лесно достигане и максимално удобство

Обезопасена машинка за подстригване, за да няма скубане и порязване

Максимално лесна за употреба

Меко покритие на дръжката за максимален контрол



водоустойчива машинка за подстригване за нос NT9110/30

Акценти Спецификации

Идеален ъгъл за лесно достигане

Идеален ъгъл за лесно достигане и максимално

удобство

Обезопасена машинка за подстригване

В революционната машинка за подстригване Philips

SafeGuard режещият блок е защитен от

изключително тънка предпазна пластина, която

гарантира, че само космите могат да влязат, не и

кожата ви. Освен това космите не могат да бъдат

захванати между отделно движещи се ножчета, така

че със сигурност няма да има скубане на коса.

Мека дръжка

Мекото на допир гумено покритие на дръжката

гарантират оптимално захващане дори и в мокро

състояние за по-добър контрол при работа с уреда.

Изглеждайте така, както желаете

Фризьорски инструменти: 2 гребена за вежди

Комфорт

Боравене: Идеален ъгъл за лесно достигане, Меко

покритие на дръжката за максимален контрол

Система за захранване

Електрозахранване: AA батерия

Поддръжка

Издръжливост: Предпазна капачка

Гаранция: 2 години международна гаранция

Лесна употреба

Мокро и сухо: 100% водоустойчива за лесно

използване и почистване

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips - енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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