
vanntett
detaljtrimmer

GoStyler

 

For ansiktet

Presisjonstrimmer

Tre skjeggkammer

Lite foliehode

 

NT9145/10

Trim, definer kanter og style
med best mulig presisjon for å gi skjegget din egen stil

Den nye Philips-presisjonsstyleren gir deg ultimat presisjon for å definere

skjeggstilen din.

Definer stilen din

Barbermaskin med detaljfolie passer bedre på små områder enn et blad

21 mm presisjonstrimmer bidrar til å finjustere detaljer og gi et perfekt resultat

Barbermaskin for detaljer gir deg en tett barbering rundt kantene

Hold skjegget ved en ønsket lengde med 3 presisjonskammer

Lett å bruke

100 % vanntett for enkel rengjøring

AA-batteri følger med

2-års verdensomspennende garanti, trenger ikke smøring
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Høydepunkter

Bedre hvis du ønsker mer detaljer

Barbermaskin med detaljfolie er utformet for å

passe på små områder og gi større presisjon

enn et blad, slik at ingenting står i veien for å

få den perfekte stilen.

Presisjonsskjeggtrimmer

Lag den stilen du ønsker, med presisjon, selv i

områder der det er vanskelig å komme til.

Barbermaskin for detaljer

Definer kantene med barbermaskinen for

detaljer.

3 skjeggkammer – 4, 5, 6 mm

Opprett og vedlikehold kort skjegg og bart med

presisjonskammen på 4 mm, 5 mm og 6 mm.

100 % vanntett

Den 100 % vanntette styleren og tilbehøret

skylles raskt og enkelt.

AA-batteri

AA-batteri følger med slik at styleren er klar til

bruk.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende 2-års garanti,

og du trenger aldri å smøre dem.
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Spesifikasjoner

Presisjonstrimmer

Kutteelement: 21 millimeter

Tilbehør

Presisjonsskjeggkam: 4 millimeter

Strømsystem

Strømforsyning: AA-batteri

Vedlikehold

Garanti: To års verdensomspennende garanti

Smøring for hele levetiden: Knivene trenger

ikke oljes

Enkel i bruk

Våt og tørr: Alt kan vaskes
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