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  Оформяне на лицето

Машинка за прецизно подстригване

3 гребена за брада

Глава с минипластина

 

NT9145/10

Подстригване, подкъсяване и оформяне
с невероятна прецизност за определяне на вашия стил брада

Новата прецизна машинка за оформяне на брада Philips ви осигурява съвършена прецизност,

за да подчертаете стила на брадата си.

Определете стила си

Детайлната самобръсначка с пластина се побира по-добре в малки пространства от бръснач

21 мм машинка за прецизно подстригване ви помага да оформите идеално фините детайли

Детайлната самобръсначка ви дава гладък завършек по краищата

Поддържате брадата си на предпочитана дължина с 3 прецизни гребена

Лесна употреба

100% водоустойчива за лесно почистване

Включена батерия тип AA

2-годишна гаранция, не се нуждае от смазване
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Акценти

По-добра за детайлите

Детайлната самобръсначка с пластина е проектирана

да се побира в малки пространства с по-голяма

прецизност от бръснач, така че нищо да не пречи на

перфектния ви стил.

Машинка за прецизно подстригване на брада

Създайте всяка прическа, която пожелаете, по

прецизен начин, която желаете, дори и на трудни за

достигане места.

Детайлна самобръсначка

Подчертайте краищата на прическата си с детайлната

самобръсначка.

3 гребена за брада - 4,5,6 мм

Създайте и поддържайте вашата къса брада и

мустаци с 4 мм, 5 мм, 6 мм прецизен гребен.

100% водоустойчива

100% водоустойчива машинка за оформяне и

приставките са удобни и лесни за изплакване.

Батерия тип AA

Включена батерия тип AA - така машинката е готова,

когато и вие сте.

Създадена за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция и

никога не се нуждаят от смазване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips - енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Машинка за прецизно подстригване

Подстригващ елемент: 21 мм

Аксесоари

Прецизен гребен за брада: 4 мм

Система за захранване

Електрозахранване: AA батерия

Поддръжка

Гаранция: 2 години международна гаранция

Смазка за цял живот: Ножчетата не се нуждаят от

смазване

Лесна употреба

Мокро и сухо: 100% водоустойчивост
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