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Veido stiliui kurti

Koreguojantis peiliukas

3 barzdos šukos

Galvutė su miniplokštele

 

NT9145/10

Kirpkite, skuskite ir modeliuokite
išskirtinis tikslumas, pabrėžiantis barzdos stilių

Naujasis „Philips“ koreguojamasis barzdos formavimo prietaisas užtikrina

nepriekaištingą tikslumą modeliuojant barzdą.

Sukurkite savo stilių

Skustuvą su plokštelėmis patogiau naudoti mažiems plotams nei peiliukus

Koreguojantis 21 mm kirptuvas padeda kruopščiai ir nepriekaištingai išdailinti detales

Tiksli barzdaskutė – kruopštus kraštų dailinimas

3 tikslios šukos, kad jūsų barzda būtų pageidaujamo ilgio

Paprasta naudoti

100 % atsparus vandeniui, kad būtų lengva valyti

Pridedama AA baterija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje, nereikia alyvos
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Ypatybės

Geriau formuoja

Skustuvą su plokštelėmis patogiau naudoti

mažiems plotams nei peiliukus, todėl niekas

netrukdys kuriant jūsų tobulą stilių.

Koreguojantis barzdos kirptuvas

Tiksliai sukurkite tokį stilių, kokio norite, net

sunkiai pasiekiamose vietose.

Tiksli barzdaskutė

Kruopščiai formuokite savo stilių net kraštuose

naudodami tikslią barzdaskutę.

3 barzdos šukos - 4,5,6 mm

Sukurkite ir išlaikykite trumpą barzdelę ar ūsus

naudodami 4 mm, 5 mm ir 6 mm

koreguojančias šukas.

100 % atsparus vandeniui

100 % atsparų vandeniui formavimo prietaisą ir

jo priedus patogu ir lengva nuplauti.

AA tipo baterija

Pridedama AA baterija – kad formavimo

prietaisas būtų parengtas naudoti visada.

Sukurta amžiams

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Jiems suteikiama 2 metų visame

pasaulyje galiojanti garantija ir jų niekada

nereikia sutepti.
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Specifikacijos

Koreguojantis peiliukas

Kirpimo elementas: 21 mm

Priedai

Koreguojančios barzdos šukos: 4 mm

Maitinimo sistema

Maitinimo šaltinis: AA tipo baterija

Priežiūra

Garantija: 2 metų garantija, galiojanti visame

pasaulyje

Sutepta: Peiliukai nereikalauja tepimo.

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Visiškai plaunamas
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