
aparat de tuns în
detaliu rezistent la apă

D-finer

 
Dispozitiv pt nas, urechi şi
sprâncene

Aparat de tuns rotund cu
protecţie

2 piepteni pentru sprâncene

Husă

 
NT9130/16

Cel mai confortabil
pentru definirea stilului dvs. facial

Luaţi cel mai confortabil aparat de tuns de precizie Philips pentru a vă crea stilul.

Cea mai bună performanţă pentru a te simţi excelent

Unghiul ideal pentru accesibilitate bună şi confort maxim

Sistemul de tăiere închis şi foarte ascuţit previne smulgerea, garantat

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Mâner moale pentru control maxim

Carcasă de depozitare deluxe pentru depozitarea îngrijită a produsului dvs.

Protejează pielea

Dispozitiv de tundere prietenos cu pielea cu vârfuri rotunjite

Sistemul cu protecţie evită loviturile şi tăieturile
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Repere Specificaţii

Unghi ideal pentru accesibilitate bună

Unghiul ideal pentru accesibilitate bună şi

confort maxim

Mâner moale

Elementele din cauciuc moale asigură o

prindere optimă, chiar şi în condiţii de

umezeală, pentru un control mai bun când

utilizaţi aparatul.

Carcasă de depozitare deluxe

Organizează şi depozitează în ordine

dispozitivul de tundere de precizie şi

accesoriile sale într-o carcasă deluxe

Sistem cu tub

Sistemul de tăiere cu tub închis ultra ascuţit

împiedică, garantat, smulgerea părului

Formă

Dispozitiv de tundere delicat cu pielea, cu

vârfuri rotunjite, pentru definirea în mod

confortabil a stilului tău facial

Tundere

Sistemul garantat al dispozitivului de tundere

cu tub îţi protejează pielea împotriva

ciupiturilor şi tăieturilor

 

Sistem de alimentare

Sursă de alimentare: Baterie AA

Accesorii

Husă de depozitare de lux

Întreţinere

Rezistenţă: Capac de protecţie

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani

Curăţarea: Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: 100 % rezistent la apă pentru

utilizare şi curăţare uşoare

Confort

Manevrare: Unghi ideal pentru accesibilitate

bună, Mâner cu strat moale pentru control

maxim

Creează-ţi coafura dorită

Instrumente de coafare: 2 piepteni pentru

sprâncene

Stilizează şi tunde

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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