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2 εξαρτήματα & 1 χτένα
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ωρών
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Σετ περιποίησης για το ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο πιο εύκολος τρόπος να δημιουργήσετε το στυλ που θέλετε

Δημιουργήστε όποιο στιλ θέλετε με το αδιάβροχο MultiGroomer. Το τρίμερ διαθέτει

ρυθμιζόμενη χτένα για τα γένια με 18 ρυθμίσεις μήκους, καθώς και τρίμερ για τη μύτη, δηλαδή

όλα όσα χρειάζεστε για να διατηρείτε εύκολα το στιλ σας και να ξεφορτώνεστε τις

ανεπιθύμητες τρίχες.

Πολλών χρήσεων

Χτένα για μούσι και μουστάκι με 18 ρυθμίσεις μήκους

Εύκολη χρήση

35 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 10 ωρών.

Πλήρως πλενόμενο για εύκολο καθαρισμό

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Οι λεπίδες του τρίμερ δεν ερεθίζουν το πρόσωπο και το λαιμό

Τρίμερ για λαιμό, φαβορίτες και σαγόνι

Τρίμερ για τη μύτη: αφαιρέστε άνετα τις ανεπιθύμητες τρίχες
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Οδηγός για γένια και μουστάκι

Διατηρήστε τα γένια σας στο μήκος που θέλετε.

Επιλέξτε μία από τις 18 ρυθμίσεις μήκους ενός (1)

χιλ. (1-18 χιλ.), χρησιμοποιώντας τη χτένα για μούσι

και μουστάκι που προσαρμόζεται στο τρίμερ πλήρους

μεγέθους.

Τρίμερ για τη μύτη

Αφαιρέστε εύκολα και άνετα τις ανεπιθύμητες τρίχες

από τα αυτιά και τη μύτη σας, με αυτό το

αποσπώμενο περιστροφικό τρίμερ.

Τρίμερ πλήρους μεγέθους

Διατηρήστε το στιλ σας και σχηματίστε καθαρές,

κομψές γραμμές στο περίγραμμα του προσώπου σας

ή δημιουργήστε ένα τέλειο αξύριστο λουκ με το

τρίμερ πλήρους μεγέθους.

Επαναφορτιζόμενο

Απολαύστε 35 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση

10 ωρών.

Υψηλή απόδοση, φιλικό προς το δέρμα

Οι ατσάλινες λεπίδες τρίβονται ελαφρά η μία πάνω

στην άλλη κι έτσι ακονίζονται καθώς εσείς

τριμάρετε! Οι λεπίδες παραμένουν εξαιρετικά

κοφτερές ώστε να κόβουν τις τρίχες σωστά και

αποτελεσματικά, αλλά έχουν στρογγυλεμένα άκρα και

χτένες ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα.

Πλενόμενο 100%

Χάρη στον αδιάβροχο σχεδιασμό, αυτό το σετ

περιποίησης μπορεί να πλυθεί με νερό της βρύσης

για ακόμη πιο εύκολο καθαρισμό.

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός εξαρτημάτων/χτενών: 2 εξαρτήματα & 1

χτένα

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 18 ενσωματωμένες

ρυθμίσεις μήκους

Περιποίηση προσώπου: Μακρύ μούσι, Μουστάκι,

Κοντό μούσι, Αξύριστο λουκ

Εργαλεία στάιλινγκ: Χτένα για γένια με 18 ρυθμίσεις,

Eξάρτημα ψαλιδίσματος, Τρίμερ για τη μύτη

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: Και

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης

Καθάρισμα: Πλήρως αδιάβροχη

Σχεδίαση

Λαβή: Εύκολη λαβή

Χρώμα: Μαύρο με γκρι λεπτομέρειες

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά

Φόρτιση: 10 ώρες πλήρους φόρτισης

Σέρβις

Διετής εγγύηση: Και

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες: Και

Δεν απαιτείται λίπανση: Και

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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