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Nos, uši a obočí

Zastřihovač v ochranné trubici

2 hřebeny na obočí

Pouzdro pro skladování

 
NT9130/16

Maximálně pohodlný
pro vytvoření vašeho vlastního stylu

Získejte nejpohodlnější přesný zastřihovač Philips pro vytvoření vašeho vlastního stylu.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Ideální úhel pro snadný dosah a maximální pohodlí

Velmi ostrý uzavřený střihací systém zaručeně předchází tahání

Nabízí maximální snadnost používání

Měkká rukojeť pro dokonalé ovládání

Luxusní pouzdro pro skladování na elegantní uložení výrobku

Šetrný k pokožce

Zastřihovač šetrný k pokožce se zaoblenými špičkami

Systém chrání před škrábnutím nebo říznutím



voděodolný detailní zastřihovač NT9130/16

Přednosti Specifikace

Ideální úhel pro snadný dosah

Ideální úhel pro snadný dosah a maximální

pohodlí

Měkká rukojeť

Prvky jemné gumové rukojeti zajišťují

optimální držení i v případě, že je rukojeť

mokrá, což zajišťuje lepší ovládání při provozu

přístroje.

Luxusní pouzdro pro skladování

Přesný zastřihovač a příslušenství můžete

uspořádat a uložit do luxusního pouzdra

Trubicový systém

Velmi ostrý uzavřený střihací systém zaručeně

předchází tahání.

Tvar

Zastřihovač se zaoblenými špičkami šetrný

k pokožce pro pohodlné vyjádření stylu tváře

Zástřih

Systém přesného zastřihovače chrání pokožku

proti škrábnutí nebo říznutí

 

Napájení

Napájení: Baterie AA

Příslušenství

Luxusní pouzdro pro skladování: Ano

Údržba

Odolnost: Ochranný kryt

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Čištění: Čisticí kartáček

Snadné použití

Mokrý a suchý provoz: 100% vodotěsný pro

snadné použití a čištění

Komfortní provedení

Manipulace: Ideální úhel pro snadný dosah,

Měkký povrch rukojeti umožňuje dokonalé

ovládání

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Nástroje pro vytváření zástřihů: 2 hřebeny na

obočí

Tvarování a zástřih: Ano

 

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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