
waterdichte
precisietrimmer

D-finer

 
Neus, oren en wenkbrauwen

Beschermingstrimmer

2 wenkbrauwkammen

Opbergetui

 
NT9130/16

Zeer comfortabel
voor gezichtsbeharing in uw eigen stijl

De meest comfortabele precisietrimmer van Philips voor een kenmerkende eigen stijl.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Ideale hoek voor eenvoudig bereik en maximaal comfort

Ultrascherp gesloten scheersysteem voorkomt gegarandeerd het trekken aan haren

Ultiem gebruiksgemak

Zachte buitenlaag voor maximale grip

Luxe reistas om uw product netjes op te bergen

Huidvriendelijk

Huidvriendelijke trimmer met afgeronde toppen

Beveiligd systeem voorkomt wondjes en sneetjes



waterdichte precisietrimmer NT9130/16

Kenmerken Specificaties

Ideale hoek voor eenvoudig bereik

Ideale hoek voor eenvoudig bereik en

maximaal comfort

Zachte handgreep

De zachte, rubberen elementen zorgen zelfs

nat voor optimale grip, zodat u betere controle

hebt bij het gebruik van uw apparaat.

Luxe reistas

In de luxe reistas kunt u uw precisietrimmer en

accessoires netjes opbergen

Gesloten systeem

Het ultrascherpe gesloten scheersysteem

voorkomt gegarandeerd trekken aan haren

Vorm

Huidvriendelijke trimmer met afgeronde

uiteinden voor comfortabele styling van uw

gezichtsbeharing

Trimmen

Het beveiligde systeem van de gesloten

trimmer beschermt uw huid tegen wondjes en

sneetjes

 

Voedingssysteem

Stroomvoorziening: AA-batterij

Accessoires

Luxe opbergetui

Onderhoud

Prestaties: Beschermkap

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Schoonmaken: Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Nat en droog: 100% waterdicht voor

eenvoudig gebruik en eenvoudig

schoonmaken

Comfort

Hantering: Ideale hoek voor eenvoudig bereik,

Zachte buitenlaag voor maximale grip

Creëer uw eigen look

Stylingbenodigdheden: 2 wenkbrauwkammen

Modelleren en trimmen

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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