Philips Multigroom series
7000
14 nástrojů, 14 v 1, tvář,
vlasy a tělo

14 nástrojů
Technologie DualCut
Provozní doba až 180 minut
Vodotěsný

Dokonalý styl a přesnost
Prémiový zastřihovač 14 v 1 pro maximální univerzálnost
Pečujte o svůj styl s naším přesným a univerzálním zastřihovačem. 14 kvalitních nástrojů
vám umožní vytvořit si svůj vlastní styl, od hlavy až k patě. Užijte si maximální přesnost
s břity DualCut a prémiovou kovovou rukojetí s gumovými úchyty.
Snadné použití
• Skladování a organizace
• Nákup krytý zárukou
• Snadné uchopení
• Vodotěsný pro pohodlné používání ve sprše a čištění
Zastřihovací výkon
• Maximální přesnost díky dvojnásobnému počtu břitů

MG7745/15

Univerzálnost
• Vystihněte přesně každý detail
• Zastřihovač jemně odstraňuje nežádoucí chlupy v nose a uších.
• Zastřihuje vlasy na požadovanou délku
• Přesný holicí strojek pečuje o okraje tváře, brady a krku.
• Rozlučte se s nežádoucím tělesným ochlupením
• Samoostřicí břity pro hladký výsledek
• Zastřihujte a upravujte svou tvář, vlasy a tělo pomocí 14 nástrojů.
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Přednosti
Technologie DualCut

Celokovový detailní zastřihovač

Měkká pogumovaná rukojeť
Zastřihovač je opatřen ergonomickou
pryžovou rukojetí pro lepší kontrolu při
zastřihování a navíc snadné držení i použití.
Vodotěsný
Tento zastřihovač je vodotěsný, abyste ho
mohli pohodlně používat ve sprše a snadno
čistit pod tekoucí vodou.

Tento multifunkční zastřihovač používá
pokročilou technologii DualCut pro maximální
přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je
navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první
den.

Vytvářejte precizní jemné linie, tvary a detaily a
měňte svůj styl.

Pouzdro pro skladování

Zastřihovač chlupů v nose a uších

14 nástrojů, 14 v 1, tvář, vlasy a tělo
S multifunkčním zastřihovačem si můžete
pohodlně zastřihovat a upravovat vousy, vlasy
a tělo.
Celokovový zastřihovač
Pomocí přesných ocelových břitů zastřihovače
na tělo a vousy vytvoříte rovné, čisté linie
a rovnoměrně zastřihnete i to nejhustší
ochlupení. Tyto antikorozní břity nerezaví
a mají samoostřicí konstrukci pro delší
životnost.

Odstraňte nežádoucí chlupy v nose a uších
snadno a pohodlně.

Zbavte se nepořádku v koupelně i ve své tašce
do posilovny díky malému úložnému pouzdru
pro snadnou organizaci a cestování. Umožní
vám skladovat všechny nástavce na jednom
místě.

8 hřebenů odolných vůči nárazům

2letá celosvětová záruka

Rychlá úprava vousů a vlasů pomocí osmi
zesílených nástavců. 2 hřebeny na strniště pro
zastřihávání na délku 1 mm a 2 mm,
nastavitelný hřeben na vousy, 3 hřebeny na
vlasy o délce 9 mm, 12 mm a 16 mm
a 2 hřebeny na tělo pro zastřihování na délku
3 mm a 5 mm.

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou
velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je
nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se
všemi běžně používanými napětími.

Holicí strojek na tělo se systémem
ochrany pokožky
Díky jedinečnému systému ochrany pokožky si
pohodlně oholíte nejen oblast pod krkem –
chrání totiž i citlivé tělesné partie a umožňuje
zastřihování až na délku 0,5 mm.
Přesný holicí strojek
Přesný holicí strojek se používá po zastřihování
k doladění okrajů na tváři, bradě a krku.
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Specifikace
Spotřeba

•
•
•
•

Typ baterie: Lithium-iontový
Automatická volba napětí: 100-240 V
Doba chodu: 3 hodiny
Nabíjení: Rychlonabíjení: 5 minut, 3 hodiny na plné
nabití

Příslušenství

• Údržba: Čisticí kartáč
• Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Vytvořte si takový vzhled, po kterém
toužíte

• Počet nástrojů: 14 nástrojů
• Nástroje pro vytváření různých stylů: Kovový
zastřihovač, Přesný kovový zastřihovač, Přesný
holicí strojek, Zastřihovač chloupků v nose a uších,
Holicí strojek na tělo, Nástavec na ochranu
pokožky těla, Nastavitelný hřeben na vousy, 3 až
7 mm, 2 hřebeny na strniště, 3 hřebeny na vlasy, 2

hřebeny na tělo
• Úprava těla / zastřihování vlasů / péče o obličej:
Dlouhé vousy, Krátké vousy, Strniště, Ostré linie,
Jemné tvarování, Kozí bradka

Design

• Rukojeť: Neklouzavá gumová rukojeť

Snadné použití

• Displej: Indikátor nabíjení, Indikátor vybití baterie
• Suché a mokré používání: Vodotěsný a snadno
omyvatelný
• Bezúdržbový: Není třeba mazat

Střihací systém

• Technologie DualCut: Zastřihování ve dvou
směrech
• Samoostřicí břity

Servis

• 2letá záruka
•
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