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Nosis / ausys / antakiai

Saugus lenktas peiliukas

2 antakių šukos

Laikymo krepšys
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Patogiausias
jūsų veido stiliui sukurti

Įsigykite patogiausią „Philips“ koreguojamąjį kirptuvą savo veido stiliui sukurti.

Kerpa puikiai ir maloniai

Idealus kampas, kad būtų lengva pasiekti ir patogu

Dėl ypač griežto kirpimo uždaros sistemos nepešami plaukai – tai garantuojama

Nepaprastai lengva naudoti

Paminkštinta rankenos danga maksimaliai efektyviam valdymui

Prašmatnus laikymo dėklas – laikykite dėklą švarų

Nedirgina odos

Odą puoselėjantis kirptuvas apvaliais galais

Apsauginė sistema saugo nuo įkirpimų ir įpjovimų
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Ypatybės Specifikacijos

Idealus kampas, kad būtų lengva pasiekti

Idealus kampas, kad būtų lengva pasiekti ir

patogu

Paminkštinta rankena

Paminkštinta guminė rankena užtikrina

optimalų laikymą net jei yra drėgna bei

geresnį naudojamo prietaiso valdymą.

Prašmatnus laikymo dėklas

Tvarkingai išardykite koreguojantį peiliuką ir

laikykite kartu su priedais prašmatniame dėkle

Vamzdelių sistema

Dėl ypač griežto kirpimo uždaros vamzdelių

sistemos nepešami plaukai – tai garantuojama

Forma

Odą puoselėjantis kirptuvas apvaliais galais –

patogiai kurkite savo veido stilių

Kirpimas

Apsauginė lenkto peiliuko sistema apsaugo

jūsų odą nuo įkirpimų ir įpjovimų

 

Maitinimo sistema

Maitinimo šaltinis: AA tipo baterija

Priedai

Prabangus laikymo dėklas

Priežiūra

Ilgaamžiškumas: Apsauginė galvutė

Garantija: 2 metų garantija, galiojanti visame

pasaulyje

Valymas: Valymo šepetys

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Visiškai nepraleidžia vandens;

paprasta naudoti ir valyti

Komfortas

Naudojimas: Idealus kampas, kad būtų lengva

pasiekti, Paminkštinta rankenos danga

maksimaliai efektyviam valdymui

Susikurkite norimą išvaizdą

Modeliavimo prietaisai: 2 antakių šukos

Formuokite ir kirpkite

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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