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Oppbevaringsetui

 
NT9130/16

Mest komfortabel
for å definere ansiktsstilen din

Få den mest komfortable presisjonstrimmeren for å definere ansiktsstilen din.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Perfekt vinkel for enkel bruk og maksimal komfort

Ekstra skarpt, lukket kuttesystem som forhindrer lugging, garantert

Gir maksimal brukervennlighet

Mykt håndtak gir maksimal kontroll

Deluxe oppbevaringsveske for oppbevaring av produktet ditt

Hudvennlig

Hudvennlig trimmer med avrundede tupper

Beskyttelsessystem som beskytter mot kutt.



vanntett detaljtrimmer NT9130/16

Høydepunkter Spesifikasjoner

Ideell vinkel som gjør det enkelt å komme til

Perfekt vinkel for enkel bruk og maksimal

komfort

Mykt håndtak

Dette myke håndtaket i gummi gir optimalt

grep, selv når det er vått, noe som gir bedre

kontroll når du bruker apparatet.

Deluxe oppbevaringsveske

Organiser og oppbevar presisjonstrimmeren og

tilbehøret i en deluxe-veske

Rørsystem

Det svært skarpe, lukkede rørkuttesystemet

forhindrer lugging, garantert

Form

Hudvennlig trimmer med avrundede tupper for

å definere ansiktsstilen din på en komfortabel

måte

Trim

Beskyttelsessystemet på rørtrimmeren

beskytter huden mot kutt og sår

 

Strømsystem

Strømforsyning: AA-batteri

Tilbehør

Luksuriøs oppbevaringsveske

Vedlikehold

Varighet: Beskyttelsesdeksel

Garanti: To års verdensomspennende garanti

Rengjøring: Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Våt og tørr: 100 % vanntett løsning gjør den

enkel å bruke og rengjøre

Komfort

Håndtering: Ideell vinkel som gjør det enkelt

å komme til, Mykt belegg på håndtaket gir

maksimal kontroll

Lag det utseendet du ønsker

Friseringsverktøy: 2 øyenbrynskammer

Forme og trimme

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.
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