
Wodoszczelny trymer
do modelowania

GoStyler

 
Do zarostu

Precyzyjny trymer

3 nasadki grzebieniowe do
brody

Głowica z minisiateczką

 

NT9145/10

Przycinanie, wykańczanie i modelowanie
najwyższa precyzja dopracowywania stylizacji zarostu

Nowy, precyzyjny trymer do brody firmy Philips zapewnia największą dokładność

podczas dopracowywania stylizacji zarostu.

Dopracowywanie stylizacji

Golarka z precyzyjną siateczką dociera do trudno dostępnych miejsc łatwiej niż ostrze

Precyzyjny, 21-milimetrowy trymer ułatwia dopracowanie i udoskonalenie

najdrobniejszych detali

Precyzyjna golarka umożliwia łatwe wykańczanie krawędzi

Utrzymuj pożądaną długość zarostu dzięki 3 precyzyjnym nasadkom

Wygodne użytkowanie

100% wodoodporność gwarantuje wygodę czyszczenia

W zestawie bateria AA

2-letnia światowa gwarancja, nie wymaga smarowania
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Zalety

Przeznaczony do dokładnej stylizacji

Golarka z precyzyjną siateczką została

zaprojektowana tak, aby z większą łatwością i

dokładnością dotrzeć do trudno dostępnych

miejsc. Teraz nic już nie stanie na Twojej

drodze do doskonałego stylu.

Precyzyjny trymer do brody

Stwórz dowolną stylizację w precyzyjny

sposób, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Precyzyjna golarka

Dopracuj krawędzie swojej stylizacji za

pomocą precyzyjnej golarki.

3 nasadki grzebieniowe do brody — 4, 5 i

6 mm

Utrzymuj odpowiednią długość brody i wąsów

dzięki precyzyjnym nasadkom — 4, 5 i 6 mm.

100% wodoodporność

100% wodoodporność urządzenia i nasadek

zapewnia łatwe i wygodne płukanie.

Bateria AA

W zestawie bateria AA — urządzenie jest

gotowe do pracy wtedy, gdy tego chcesz.

Trwała konstrukcja

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej

cechują się trwałą konstrukcją. Są również

objęte 2-letnią światową gwarancją i nie

trzeba ich smarować.

 



Wodoszczelny trymer do modelowania NT9145/10

Dane techniczne

Precyzyjny trymer

Element tnący: 21 mm

Akcesoria

Precyzyjna nasadka do brody: 4 mm

Zasilanie

Źródło zasilania: Bateria AA

Konserwacja

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Nie trzeba smarować: Ostrza nie wymagają

smarowania

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho: 100-procentowa

wodoodporność
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