
 

Orr-, fülszőrzet-,

szemöldökvágó és igazító

készülék

Nose trimmer series 5000

 
100% kényelem, húzás nélkül

Protective Guard rendszer

Teljesen lemosható kialakítás,

AA elem

Igazító vágókészülék, 3 fésű,

hordtáska
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Tökéletes kényelem, húzás nélkül
Az orr-, és fülszőrzet vágása, szemöldök- és arcszőrzet-

igazítás kényelmesen

A Philips 5000 sorozatú orrszőrnyíróval kíméletesen vágható az orr- és fülszőrzet,

valamint finoman igazítható az arcszőrzet és a szemöldök. Az új PrecisionTrim

technológia és a Protective Guard rendszer kialakítása egyszerű és hatékony vágást

biztosít a bőr feszítése és húzása nélkül.

Egyszerű használat

Karbantartja orrszőrzetét, fülszőrzetét és szemöldökét

Használatra kész

Teljesen mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében

A texturált markolat még nedves állapotban is optimális fogást biztosít

Protective Guard rendszer

Az orr-, és fülszőrzet vágása, szemöldök- és arcszőrzet-igazítás kényelmesen

Egyszerű, hatékony szőreltávolítás, sérülések és vágások nélkül

PrecisionTrim technológia

Könnyed vágás bármilyen szögből

Tartós használatra tervezve

Tárolás és szállítás

Garancia a vásárlás védelméért
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Fénypontok

A nem kívánt szőrszálak egyszerű nyírása

Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a nem

kívánt orr- és fülszőrzetet. Használat előtt

gondoskodjon arról, hogy az orrlyukak tiszták

legyenek. Legfeljebb 0,5 cm-re helyezze az

orrába a vágókészüléket, majd lassan forgassa.

A fülszőrzet nyírása előtt gondoskodjon a

fülzsír eltávolításáról. Szemöldök nyírása

esetén csúsztassa a két fésű (3 és 5 mm)

egyikét a mélyedésekbe, és kis nyomást

alkalmazva mozgassa az eszközt a

szőrnövekedéssel ellentétes irányba az

egyenletes, kívánt hosszúság eléréséhez.

Igazításhoz használhatja a csomagban lévő

igazító vágókészülék fésűjét is. Állítsa be a

szöget a szakálla vagy kecskeszakálla precíziós

formázófejjel történő nyírásához,

formázásához vagy körvonalának

kijelöléséhez.

Protective Guard rendszer

Az orr- és fülszőrzetvágó, szemöldökformázó

biztonságos és kényelmes használatot biztosít.

A védőrendszer a pengéket úgy fedi el, hogy

ne érintkezzenek közvetlenül a bőrrel. Emellett

úgy tervezték, hogy minimalizálja a kihagyott

szőrszálak számát, a bőr feszítését és húzását.

PrecisionTrim technológia

Innovatív, kétoldalú precíziós formázónk

bármilyen szögből és bármilyen irányban

gyorsan és könnyedén vág.

Precíziós formázókészlet

Teljes körű megoldást biztosító precíziós

formázó. Az igazító tartozék segítségével a

borosta, a pajesz és a nyakvonal szőrzete

kiváló irányíthatóság és láthatóság mellett

formázható.

Egyszerű kezelés

A texturált markolat jobb fogást és

irányíthatóságot biztosít a férfiaknak készült

orrszőrzetvágó használata közben, a be- és

kikapcsológomb pedig úgy lett elhelyezve,

hogy lehetővé tegye a könnyű kezelhetőséget.

Teljesen lemosható

A legjobb orr- és fülszőrzetvágó alkalmazkodik

mindennapi rutinjához. Használat után

egyszerűen öblítse le a vágókészüléket, hogy

megőrizze optimális állapotát.

Lítium elem mellékelve

Kezdje el azonnal használni a fül- és

orrszőrzetvágót a dobozban található AA

elemmel.

Utazó- és védőtok

A mellékelt utazótáskában mindent egy helyen

tárolhat otthon, az edzőteremben vagy

útközben.
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Műszaki adatok

Tápellátás

Akkumulátor típusa: AA

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Csúcsminőségű pengék: A kíméletes vágásért

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Vízálló

Tisztítás: Teljesen lemosható

Nincs szükség olajozásra

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Fekete

Tartozékok

Tartozékok: Igazító vágókészülék

Fésű: Szemöldökfésű, 3 mm-es precíziós fésű,

5 mm-es precíziós fésű

Védőtok: Utazótáska

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Arcszőrzetformázó: Alapos formázás

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia

 

 

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2023‑03‑08

Verzió: 3.3.1

EAN: 87 10103 93248 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

