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Strih na tvári

Presný zastrihávač

3 hrebeňové nástavce na bradu

Mini hlava s fóliou

 

NT9145/10

Zastrihávanie, definovanie okrajov a úprava

s dokonalou presnosťou pre váš štýl brady

Nový presný nástroj na tvarovanie brady od spoločnosti Philips vám umožňuje

dosiahnuť absolútnu presnosť pri vytváraní štýlu vašej brady.

Definujte svoj štýl

Presný strojček s fóliou sa do menších priestorov zmestí lepšie ako žiletka

Presný 21 mm zastrihávač umožňuje doladiť detaily a dosiahnuť dokonalosť

Detailný holiaci strojček vám umožňuje hladké oholenie okolo okrajov

3 presné hrebeňové nástavce vám umožnia dosiahnuť vždy rovnakú obľúbenú dĺžku

brady

Jednoduché používanie

100 % vodotesný pre jednoduché čistenie

Batérie typu AA sú súčasťou balenia

2-ročná celosvetová záruka, bez mazania
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Hlavné prvky

Lepší na detaily

Presný strojček s fóliou je navrhnutý tak, aby

sa zmestil na menší priestor a bol presnejší

než žiletka, takže vám nič neujde a váš štýl

bude dokonalý.

Presný zastrihávač brady

Vytvorte si štýl podľa svojich predstáv

s presnosťou dokonca aj na ťažko dostupných

miestach.

Detailný holiaci strojček

Definujte presné okraje svojho štýlu vďaka

detailnému holiacemu strojčeku.

3 hrebeňové nástavce na bradu – 4, 5, 6 mm

Vytvorte si a udržujte krátku bradu a fúzy vďaka

4, 5 a 6 mm presnému hrebeňovému nástavcu.

100 % vodotesný

100 % vodotesný nástroj a nástavce sú

pohodlné a jednoducho sa umývajú.

Batéria typu AA

Batérie typu AA sú súčasťou balenia – takže

nástroj je hneď pripravený.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou a nikdy ich netreba mazať.
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Technické údaje

Presný zastrihávač

Strihacia jednotka: 21 mm

Príslušenstvo

Presný hrebeňový nástavec na bradu: 4 mm

Napájací systém

Zdroj napájania: Batéria typu AA

Údržba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Namazané na celú dobu životnosti: Čepele

nevyžadujú mazanie

Jednoduché používanie

Holenie za mokra aj za sucha: Plne

umývateľný
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