
Wodoszczelny trymer
do modelowania

D-finer

 
Do nosa, uszu i brwi

Zwężony trymer z
zabezpieczeniem

2 grzebyki do brwi

Etui do przechowywania

 
NT9130/16

Najwygodniejszy sposób
uzyskania odpowiedniej formy zarostu

Niezwykle wygodny precyzyjny trymer firmy Philips pozwala uzyskać odpowiednią formę zarostu.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Idealny kąt umożliwia dotarcie do zakamarków i pełen komfort

Bardzo ostry, zamknięty system tnący zapobiega ciągnięciu za włoski

Niezwykle łatwa obsługa

Uchwyt z miękkiej gumy gwarantuje pełną kontrolę

Eleganckie etui umożliwia uporządkowane przechowywanie

Łagodna dla skóry

Delikatny trymer z zaokrąglonymi ostrzami

System osłonek chroni przed zadraśnięciami i skaleczeniami



Wodoszczelny trymer do modelowania NT9130/16

Zalety Dane techniczne

Kąt ułatwiający dotarcie do włosków

Idealny kąt umożliwia dotarcie do zakamarków

i pełen komfort

Gumowany uchwyt

Miękka guma, nawet gdy jest mokra,

zapewniając lepszą kontrolę nad urządzeniem.

Eleganckie etui

Eleganckie etui umożliwia uporządkowanie i

przechowywanie precyzyjnego trymera i

akcesoriów

System cylindryczny

Superostry, zamknięty w cylindrze system

tnący pozwala uniknąć nieprzyjemnego

ciągnięcia za włoski

Kształt

Delikatny trymer z zaokrąglonymi ostrzami

umożliwia wygodną pielęgnację zarostu

Trymer

System osłon cylindrycznego trymera chroni

skórę przed zadrapaniami i zacięciami

 

Zasilanie

Źródło zasilania: Bateria AA

Akcesoria

Elegancka torebka do przechowywania

Konserwacja

Trwałość: Nasadka zabezpieczająca

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Czyszczenie: Szczoteczka do czyszczenia

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho: 100-procentowa

wodoodporność gwarantuje wygodę

użytkowania i czyszczenia

Wygoda użytkowania

Obsługa: Kąt ułatwiający dotarcie do

włosków, Delikatna gumowa powłoka

gwarantuje pewny uchwyt

Wyglądaj tak jak chcesz

Narzędzia do stylizacji: 2 grzebyki do brwi

Kształtowanie i przycinanie

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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