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Sigur, rapid şi uşor
pentru părul din nas, urechi şi sprâncene

Dispozitivul de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene de la Philips foloseşte un

microdispozitiv de tundere puternic şi precis pentru o tundere sigură, rapidă şi

uşoară

Cea mai bună performanţă pentru a te simţi excelent

Unghiul ideal pentru accesibilitate bună şi confort maxim

Aparat de tuns cu protecţie pentru a evita smulgerea, ciupiturile şi tăieturile

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Mâner moale pentru control maxim
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Repere Specificaţii

Unghi ideal pentru accesibilitate bună

Unghiul ideal pentru accesibilitate bună şi

confort maxim

Aparat de tuns cu protecţie

Aparat de tuns revoluţionară Philips SafeGuard,

cu protecţie, are dispozitivul de tăiere protejat

de o apărătoare din folie foarte subţire pentru a

te asigura că este prins numai părul, nu şi

pielea. În plus, părul tău nu poate fi prins între

două lame care taie, mişcându-se separat,

astfel încât este garantat un tuns sigur, fără

incidente.

Mâner moale

Elementele din cauciuc moale asigură o

prindere optimă, chiar şi în condiţii de

umezeală, pentru un control mai bun când

utilizaţi aparatul.

Creează-ţi coafura dorită

Instrumente de coafare: 2 piepteni pentru

sprâncene

Confort

Manevrare: Unghi ideal pentru accesibilitate

bună, Mâner cu strat moale pentru control

maxim

Sistem de alimentare

Sursă de alimentare: Baterie AA

Întreţinere

Rezistenţă: Capac de protecţie

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: 100 % rezistent la apă pentru

utilizare şi curăţare uşoare

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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