
aparador de precisão
à prova de água

D-finer

 
Nariz, orelhas e sobrancelhas

Aparador com protecção

2 pentes para sobrancelhas

Bolsa para arrumação

 
NT9130/16

O mais confortável
para definir o seu estilo facial

Obtenha o aparador de precisão da Philips mais confortável para definir o seu estilo facial.

A maior eficácia agradável ao tacto

O ângulo ideal para alcance fácil e máximo conforto

Sistema de corte ultra afiado evita arranque

Proporciona uma fácil utilização

Pega suave para controlo máximo

Estojo de arrumação deluxe para guardar bem o seu novo produto

Suave para a pele

Aparador suave para a pele com pontas arredondadas

Sistema revestido contra golpes, cortes



aparador de precisão à prova de água NT9130/16

Destaques Especificações

O ângulo ideal para alcance fácil

O ângulo ideal para alcance fácil e máximo

conforto

Pega suave

Os elementos da pega suave em borracha

garantem uma aderência ideal, mesmo

quando estão molhados, para um melhor

controlo ao utilizar o aparelho.

Estojo de arrumação deluxe

Organize e arrume o seu aparador de precisão

e os acessórios num estojo deluxe

Sistema tubular

O sistema de corte tubular fechado ultra afiado

evita que o pêlo seja arrancado

Formato

Aparador suave para a pele com pontas

arredondadas, para definir o seu estilo facial

confortavelmente

Aparar

O sistema protegido do aparador tubular

protege a sua pele contra golpes e cortes

 

Alimentação

Alimentação: Pilha AA

Acessórios

Bolsa de luxo para arrumação

Manutenção

Duração: Tampa de protecção

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Limpeza: Escova de limpeza

Fácil de utilizar

Húmido e seco: 100 % à prova de água para

utilização e limpeza fáceis

Comfort

Manuseamento: O ângulo ideal para alcance

fácil, Revestimento suave para controlo

máximo

Crie o estilo que procura

Acessórios de estilo: 2 pentes para

sobrancelhas

Modelar e aparar

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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