
 

Zastrihávač nosa,
uší a obočia

Nose trimmer series
3000

 
100 % pohodlie bez ťahania

Ochranný systém

Plne umývateľný, batéria typu
AA

2 hrebeňové nástavce na
obočie, puzdro

 

NT3650/16

Dokonalé pohodlie bez ťahania
Zastrihávajte chĺpky v nose, ušiach a na obočí s maximálnym

pohodlím

Zastrihávačom chĺpkov v nose Philips series 3000 pohodlne zastrihnete chĺpky

v nose, ušiach a na obočí. Nová technológia PrecisionTrim a systém Protective

Guard boli navrhnuté, aby zabezpečili jednoduché a efektívne zastrihnutie bez

ťahania a mykania.

Ochranný systém

Zastrihávajte chĺpky v nose, ušiach a na obočí s absolútnym pohodlím

Jednoduché a účinné zastrihávanie bez škrabancov a porezaní

Technológia PrecisionTrim

Bezproblémové zastrihávanie z každého uhla

Jednoduché používanie

Štruktúrovanú rukoväť na optimálne uchopenie aj za vlhka

Úplne umývateľný vodou na jednoduché čistenie

Pripravený na používanie

Odolná konštrukcia

Záruka na ochranu nákupu
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Hlavné prvky

Bez námahy zastrihnite neželané chĺpky

Jednoducho dosiahnite a efektívne odstraňujte

neželané chĺpky v nose a ušiach. Pred

použitím sa uistite, že máte čisté nosné dierky,

opatrne vložte zastrihávač do nosa najviac do

hĺbky 0,5 cm a pomaly ním otáčajte. Pri

zastrihávaní chĺpkov v ušiach sa uistite, že

v nich nemáte ušný maz. V prípade chĺpkov na

obočí zasuňte do drážok jeden z dvoch

hrebeňových nadstavcov (3 a 5 mm) a pri

zastrihávaní aplikujte ľahký tlak, pričom sa

pohybujte proti smeru rastu chĺpkov, aby ste

dosiahli rovnomerne upravené obočie s dĺžkou

podľa svojho výberu.

Ochranný systém

Zastrihávač pre nos, uši a obočie navrhnutý s

ohľadom na bezpečnosť a pohodlie. Čepele sú

chránené systémom Protective Guard, ktorý

zabraňuje ich priamemu kontaktu s pokožkou a

zároveň minimalizuje vynechávanie, ťahanie a

mykanie chĺpkov.

Technológia PrecisionTrim

Náš inovatívny obojstranný presný zastrihávač

zastriháva rýchlo a účinné z každého uhla a

smeru.

Jednoduchá obsluha

Štruktúrovaná rukoväť vám pri používaní

zastrihávača chĺpkov v nose pre mužov

zabezpečí lepšie uchytenia a kontrolu, a

vypínač je umiestnený tak, aby bol ľahko

dostupný.

Plne umývateľný

Najlepší zastrihávač chĺpkov v nose a ušiach je

taký, ktorý vám nekomplikuje bežné činnosti.

Ak chcete zastrihávač udržiavať v optimálnom

stave, stačí ho po použití opláchnuť.

Obsahuje litium-iónovú batériu

Zastrihávač chĺpkov v ušiach a nose môžete

začať hneď používať vďaka batériám AA, ktoré

sú súčasťou balenia.

2-ročná celosvetová záruka

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou zárukou a nikdy ich

netreba mazať.
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Technické údaje

Strihací systém

Vysokovýkonné čepele: Pre šetrné

zastrihávanie

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Jednoduché použitie

Čistenie: Plne umývateľný

Holenie za mokra aj za sucha: Možnosť

používania pri sprchovaní

Bez potreby oleja

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Hrebeňový nástavec na

obočie, 5 mm hrebeňový nadstavec na presné

strihanie

Puzdro: Cestovné puzdro

Dizajn

Farba: Sivá

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Príkon

Typ batérie: AA

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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