
vandtæt
detaljetrimmer

D-finer

 
Trimmer til øjenbryn, næse- og
ørehår

SafeGuard tube trimmer

2 kamme til øjenbryn

Opbevaringsetui

 
NT9130/16

Mest behagelige
til definering af din skægstil

Få den mest behagelige præcisionstrimmer fra Philips til definering af din skægstil.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Ideel vinkel til at nå rundt alle steder og med maksimal komfort

Meget skarpt lukket skæresystem, så udtrækninger undgås, med garanti

Maksimal brugervenlighed

Blødt greb giver maksimal kontrol

Luksusopbevaringsetui til ordentlig opbevaring af dit produkt

Hudvenlig

Hudvenlig trimmer med afrundede spidser

Afskærmningssystem beskytter mod rifter og snitsår



vandtæt detaljetrimmer NT9130/16

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ideel vinkel, så den når ind overalt

Ideel vinkel til at nå rundt alle steder og med

maksimal komfort

Blødt greb

Elementerne i det bløde gummigreb sikrer

optimalt greb, også når trimmeren er våd,

hvilket giver dig bedre kontrol, når du bruger

apparatet.

Luksusopbevaringsetui

Organiser og opbevar din præcisionstrimmer og

tilbehøret i et luksusetui

Rørsystem

Det ultraskarpe lukkede rørsystem, så

udtrækninger undgås, med garanti

Facon

Hudvenlig trimmer med afrundede spidser, for

behagelig definering af din skægstil

Trimning

Afskærmningssystemet i rørtrimmeren beskytter

din hud mod rifter og sår

 

Strømkilde

Strømforsyning: AA-batteri

Tilbehør

Luksusopbevaringstaske

Vedligeholdelse

Holdbarhed: Beskyttelsesdæksel

Garanti: 2 års verdensomspændende

reklamationsret

Rengøring: Rensebørste

Brugervenlig

Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at

bruge og rengøre

Comfort

Håndtering: Ideel vinkel, så den når ind

overalt, Soft grib for maksimal kontrol

Skab det look, du ønsker

Styling-værktøjer: 2 kamme til øjenbryn

Form og trim

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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