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D-finer

 
Nos, uši a obočie

Bezpečný trubicový zastrihávač

2 hrebene na obočie

Odkladacie puzdro

 
NT9130/16

Maximálne pohodlie
pri vytváraní jedinečného štýlu pre vašu tvár

Získajte ten najpohodlnejší presný zastrihávač Philips na úpravu strihu na vašej tvári.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Ideálny uhol pre ľahký dosah a maximálny komfort

Ultra ostrý uzatvorený strihací systém zaručene zabráni vytŕhaniu chĺpkov

Prináša maximálne jednoduché používanie

Rukoväť s jemným povrchom pre maximálnu kontrolu

Luxusné puzdro na úhľadné odkladanie vášho výrobku

Jemný k pokožke

Zastrihávač so zaoblenými hrotmi jemný k pokožke

Bezpečnostný systém chráni pred poškriabaním a porezaním



vodotesný presný zastrihávač NT9130/16

Hlavné prvky Technické údaje

Ideálny uhol pre ľahký dosah

Ideálny uhol pre ľahký dosah a maximálny

komfort

Komfortná rukoväť

Úchopné prvky jemnej gumenej rukoväte

zaručujú optimálne držanie aj v mokrom

prostredí, čím pri obsluhe zariadenia

dosiahnete vyššiu kontrolu.

Luxusné odkladacie puzdro

Odložte svoj zastrihávač a doplnky k nemu

úhľadne do luxusného puzdra

Trubicový systém

Ultra ostrý uzavretý trubicový systém zaručene

zabráni vytŕhaniu chĺpkov

Tvar

Zastrihávač so zaoblenými hrotmi jemný k

pokožke na pohodlné vytváranie štýlu na vašej

tvári

Strihať

Bezpečnostný systém trubicového

zastrihávania chráni pokožku pred

poškriabaním a porezaním

 

Napájací systém

Zdroj napájania: Batéria typu AA

Príslušenstvo

Luxusné úschovné puzdro: áno

Údržba

Životnosť: Ochranný kryt

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Čistenie: Čistiaca kefka

Jednoduché používanie

Holenie za mokra aj za sucha: 100%

vodotesný pre jednoduché používanie a

čistenie

Komfort

Manipulácia: Ideálny uhol pre ľahký dosah,

Rukoväť s jemným povrchom pre maximálnu

kontrolu

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Tvarovacie nástroje: 2 hrebene na obočie

Tvarovanie a zastrihávanie: áno

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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