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NT9110/30

Bezpečný, rychlý a snadno použitelný
pro chloupky v nose, uších a obočí

Zastřihovač chloupků v nose, uších a obočí od společnosti Philips využívá

výkonný a přesný mikrozastřihovač pro bezpečné, rychlé a snadné zastřihování

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Ideální úhel pro snadný dosah a maximální pohodlí

Ochranný zastřihovač pro zabránění tahání, škrábnutí nebo říznutí

Nabízí maximální snadnost používání

Měkká rukojeť pro dokonalé ovládání



voděodolný zastřihovač chloupků v nose NT9110/30

Přednosti Specifikace

Ideální úhel pro snadný dosah

Ideální úhel pro snadný dosah a maximální

pohodlí

Ochranný zastřihovač

V revolučním ochranném zastřihovači Philips

SafeGuard je čepel chráněna ultratenkou fólií,

aby se dovnitř dostaly jen chloupky, ne kůže.

Navíc chloupky nemůžou být zachyceny mezi

dva samostatně se pohybující břity, takže je

garantováno, že nedojde k zatahání za

chloupky.

Měkká rukojeť

Prvky jemné gumové rukojeti zajišťují

optimální držení i v případě, že je rukojeť

mokrá, což zajišťuje lepší ovládání při provozu

přístroje.

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Nástroje pro vytváření zástřihů: 2 hřebeny na

obočí

Komfortní provedení

Manipulace: Ideální úhel pro snadný dosah,

Měkký povrch rukojeti umožňuje dokonalé

ovládání

Napájení

Napájení: Baterie AA

Údržba

Odolnost: Ochranný kryt

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Snadné použití

Mokrý a suchý provoz: 100% vodotěsný pro

snadné použití a čištění

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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