
αδιάβροχο σετ περιποίησης

ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΣΩΜΑΤΟΣ,

ΜΑΛΛΙΩΝ

Multigroom series 7000

 
Περιποίηση από την κορυφή ως τα

νύχια

5 εξαρτήματα και 3 χτένες

48 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους

50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

 
QG3380/16

Περιποίηση από την κορυφή ως τα νύχια
Απόλυτη ευελιξία για κάθε εμφάνιση

Διαμορφώστε την εμφάνισή σας από την κορυφή ως τα νύχια με το αδιάβροχο, πανίσχυρο

MultiGroom Pro. Ένα πλήρως μεταλλικό τρίμερ, κατάλληλο για την περιποίηση όλου του

σώματος, και ένα σετ 8 εξαρτημάτων που περιλαμβάνει προσαρμοζόμενες χτένες με έως και

18 ρυθμίσεις μήκους, για να διαμορφώνετε εύκολα το στιλ στο πρόσωπο, στα μαλλιά και στο

σώμα σας.

Πολλών χρήσεων

Χτένα για τριμάρισμα σώματος με 10 ρυθμίσεις μήκους

Χτένα κουρέματος μαλλιών με 18 ρυθμίσεις μήκους

Χτένα για μούσι και μουστάκι με 18 ρυθμίσεις μήκους

Εύκολη χρήση

Ρύθμιση turbo για γρήγορα αποτελέσματα στις πιο απαιτητικές τρίχες

Λυχνία που δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας

50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας

Πλήρως αδιάβροχο για χρήση στο ντους και για εύκολο καθαρισμό

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Οι λεπίδες του τρίμερ δεν ερεθίζουν το πρόσωπο και το λαιμό

Ξυριστική με διπλό πλέγμα, για βαθύ ξύρισμα γύρω από τα άκρα

Ξυριστική μηχανή Bodygroom: Για απαλό ξύρισμα κάτω από το λαιμό

21 χιλ. για λεπτές γραμμές, μικρές περιοχές και λεπτομέρειες

Τρίμερ υψηλής απόδοσης για πιο γρήγορο και εύκολο στιλ
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Χαρακτηριστικά

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.

Χτένα για τριμάρισμα σώματος

Τριμάρετε τις τρίχες του σώματός σας στο μήκος

που προτιμάτε, επιλέγοντας μία από τις 10

διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους στη χτένα

τριμαρίσματος σώματος.

Ξυριστική με διπλό πλέγμα

Μετά από το τριμάρισμα, τελειοποιήστε την εμφάνισή

σας με την ξυριστική μηχανή διπλού πλέγματος, για

ένα άψογο στιλ με καθαρές γραμμές.

Χτένα κουρέματος μαλλιών

Διατηρήστε τα μαλλιά σας περιποιημένα και κομψά

στο μήκος που προτιμάτε, επιλέγοντας μία από τις 18

διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους, με ακρίβεια 3/20"/ 1

χιλ. ανάμεσα σε κάθε κλίμακα, στη χτένα κουρέματος

μαλλιών.

Ξυριστική μηχανή Bodygroom

Η ξυριστική μηχανή Bodygroom είναι σχεδιασμένη

για απαλό και άνετο ξύρισμα σε οποιαδήποτε

περιοχή κάτω από το λαιμό. Τριμάρει και ξυρίζει με

ένα πέρασμα, για απόλυτα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η

κεφαλή της διαθέτει υποαλλεργικό διπλό πλέγμα και

στρογγυλεμένα άκρα, κατοχυρωμένα με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας, για να προστατεύει το σώμα σας κατά

το ξύρισμα.

Τρίμερ για λεπτομέρειες

Δημιουργήστε τις λεπτές γραμμές και τις

λεπτομέρειες που καθορίζουν την εμφάνισή σας, με

το τρίμερ ακριβείας των 21 χιλ.

Εξάρτημα ψαλιδίσματος υψηλής απόδοσης

Δημιουργήστε το τέλειο αξύριστο λουκ ή καθαρές

γραμμές στο μούσι σας. Το μεταλλικό προστατευτικό

περίβλημα σε αυτό το υψηλής απόδοσης τρίμερ

εξασφαλίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Τρίμερ για μύτη/λεπτομέρειες

Αφαιρέστε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τα αυτιά και

τη μύτη σας εύκολα και άνετα, με αυτό το

αποσπώμενο τρίμερ για τη μύτη. Η πατενταρισμένη

τεχνολογία Tube Shave εγγυάται ξύρισμα χωρίς

τράβηγμα και προστατεύει από σημάδια και κοψίματα.

Η επικλινής κεφαλή προσφέρει καλύτερη πρόσβαση

και έλεγχο.

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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Προδιαγραφές

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός εξαρτημάτων/χτενών: 5 εξαρτήματα και 3

χτένες

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 48 ενσωματωμένες

ρυθμίσεις μήκους

Περιποίηση σώματος & προσώπου/κούρεμα

μαλλιών: Λεπτομερές στάιλινγκ, Τραγίσιο γενάκι,

Μακρύ μούσι, Μουστάκι, Έντονες γραμμές, Κοντό

μούσι, Αξύριστο λουκ

Εργαλεία στάιλινγκ: Χτένα για γένια με 18 ρυθμίσεις,

Χτένα για κούρεμα με 18 ρυθμίσεις, Χτένα για το

σώμα με 10 ρυθμίσεις, Eξάρτημα ψαλιδίσματος,

Τρίμερ για λεπτομέρειες, Συσκευή περιποίησης

σώματος, Τρίμερ για τη μύτη, Ξυριστική με διπλό

πλέγμα

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: Και

Θήκη φύλαξης: Και

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας,

Ένδειξη φόρτισης

Wet & Dry: Χρήση στο ντους και εύκολος

καθαρισμός

Σχεδίαση

Λαβή: Εύκολη λαβή

Χρώμα: Σαγρέ μεταλλικό, χαραγμένο πλαίσιο

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: Και

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά

Φόρτιση: 1 ώρα

Γρήγορη φόρτιση:

5 λεπτά

Ρύθμιση turbo: Και

Σέρβις

Διετής εγγύηση: Και

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες: Και

Δεν απαιτείται λίπανση: Και
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