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Pro úpravu obličeje

Přesný zastřihovač

3 hřebeny na vousy

Hlava s miniplanžetou

 

NT9145/10

Zastřihování, tvarování a styling
s dokonalou přesností pro vytvoření vlastního stylu

Nový přesný styler na vousy Philips poskytuje dokonalou přesnost pro úpravu

vousů.

Vytvořte si svůj styl

Detailní holicí planžeta je pro malé prostory vhodnější než břit

Přesný 21mm zastřihovač vousů přispívá k doladění a zdokonalení detailů

Detailní holicí strojek vás poskytne přesné závěrečné zarovnání

Udržujte si preferovanou délku vousu pomocí 3 přesných hřebenů

Snadné použití

100% vodotěsný pro snadné čištění

Součástí je baterie AA

2letá celosvětová záruka, není třeba olej
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Přednosti

Lepší pro detaily

Detailní holicí planžeta je navržena tak, aby se

lépe vešla do malých prostor než břit: vašemu

dokonalému stylu nebude nic překážet.

Přesný zastřihovač vousů

Vytvořte si libovolný styl s vysokou přesností, i

na obtížně dosažitelných místech.

Detailní holicí strojek

Definujte přesné tvary svého stylu detailním

holicím strojkem.

3 hřebeny na vous – 4, 5, 6 mm

Vytvořte si a udržujte krátký vous a knír pomocí

4mm, 5mm, a 6mm přesného hřebenu.

100% voděodolný

100% vodotěsný styler a nástavce jsou

praktické a snadno se omývají.

Baterie AA

Součástí je baterie AA, takže styler je připraven

stejně jako vy.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči

o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou

celosvětovou záruku a nikdy je nemusíte

promazávat.
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Specifikace

Přesný zastřihovač

Střihací jednotka: 21 mm

Příslušenství

Přesný hřeben na vous: 4 mm

Napájení

Napájení: Baterie AA

Údržba

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Promazáno na celou dobu životnosti: Břity

nepotřebují mazání

Snadné použití

Suché a mokré používání: Plně omyvatelný
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