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Stilizare facială

Aparat de tuns de precizie

3 piepteni pentru barbă

Cap cu minisuprafaţă de ras

 

NT9145/10

Tunde, conturează şi aranjează
cu o precizie desăvârşită pentru a-ţi defini stilul bărbii

Noul dispozitiv de precizie pentru aranjarea bărbii de la Philips îţi oferă precizie

maximă pentru a-ţi defini stilul bărbii.

Defineşte-ţi stilul

Suprafaţa de ras pentru detalii încape mai bine decât o lamă în spaţiile mici

Aparat de tuns de precizie de 21 mm ajută de finisarea detaliilor şi perfecţionare

Aparatul de bărbierit pentru detalii îţi oferă un finisaj clar al conturului

Menţine-ţi barba la o lungime preferată cu 3 piepteni de precizie

Uşor de utilizat

100% rezistenţă la apă pentru curăţare uşoară

Include baterie AA

Garanţie internaţională de 2 ani, nu necesită lubrifiere
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Repere

Mai bună pentru detalii

Suprafaţa de ras pentru detalii este concepută

pentru a încăpea în spaţii mici cu mai multă

precizie decât o lamă, astfel încât nimic nu va

sta în calea stilului tău perfect.

Aparat de tuns barba de precizie

Creează orice stil dorit cu precizie, chiar şi în

zonele greu accesibile.

Aparat de bărbierit pentru detalii

Defineşte marginile stilului tău cu aparatul de

ras pentru detalii.

3 piepteni pentru barbă - 4,5,6 mm

Creează şi menţine barba scurtă şi mustaţa cu

pieptenele de precizie de 4 mm, 5 mm şi 6

mm.

100% rezistent la apă

Dispozitivul de aranjare şi accesoriile 100%

rezistente la apă sunt comode şi uşor de clătit.

Baterie AA

Baterie AA inclusă–astfel încât dispozitivul de

aranjare să fie gata odată cu dvs.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea vin cu o garanţie

internaţională de 2 ani şi nu necesită lubrifiere.
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Specificaţii

Aparat de tuns de precizie

Element de tăiere: 21 mm

Accesorii

Pieptene pentru barbă de precizie: 4 mm

Sistem de alimentare

Sursă de alimentare: Baterie AA

Întreţinere

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani

Lubrifiat pe viaţă: Lamele nu necesită

lubrifiere

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: Complet lavabil
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