
 

13 w 1, twarz, włosy i ciało,

w zestawie z OneBlade

Multigroom series 9000

 
13 nasadek

Samoostrzące się metalowe

ostrza

Czas pracy — do 180 min

Możliwość korzystania pod

prysznicem

 

MG9720/90

Doskonała stylizacja włosów na twarzy i ciele

Prestige Edition: najwyższej jakości zestaw do przycinania 13

w 1

Udoskonal swój styl dzięki zestawowi do przycinania Prestige Edition, który łączy

w sobie golarkę Multigroom z 13 wysokiej jakości narzędziami, takimi jak

samoostrzące się ostrza metalowe oraz golarka OneBlade Face+Body, która

umożliwia precyzyjne przycinanie, modelowanie i golenie włosów na dowolnej

długości w celu doskonałej stylizacji

Wygodne użytkowanie

Każde ostrze wystarcza na 4 miesiące

Łatwe przechowywanie

Ochrona gwarancyjna po zakupie

180 minut pracy

Możliwość korzystania pod prysznicem zapewnia wygodę i ułatwia czyszczenie

Wydajne cięcie

Wyjątkowa technologia OneBlade

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Wszechstronność

Usuwaj zbędne włosy z nosa i uszu

Nadaj kształt

Ogol

Przycinaj włosy na żądaną długość

Chroni przed zadraśnięciami w delikatnych miejscach
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Zalety

Samoostrzące się ostrza

Samoostrzące się ostrza ze stali w tym

trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione

żelazem i hartowane w celu uzyskania

maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu

pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia

użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają

smarowania.

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana

z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu

włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i

wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i

zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący

200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne

działanie nawet w przypadku dłuższych

włosów.

13 nasadek do twarzy, włosów i ciała

Uniwersalny trymer do włosów Philips

Multigroom jest wyposażony w 13 nasadek

zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji

całego ciała.

Trymer do nosa i uszu

Wszechstronny trymer szybko usuwa

niechciane włosy z nosa i uszu, pomagając

uniknąć zadraśnięć i skaleczeń.

7 wytrzymałych nasadek

Szybko popraw wygląd twarzy i włosów dzięki

siedmiu wzmocnionym osłonom tnącym. 2

nasadki do przycinania zarostu na 1 mm i 2

mm, regulowana nasadka do przycinania

brody, 3 nasadki do włosów na 9 mm, 12 mm i

16 mm oraz 1 nasadka do ciała.

Nadaj kształt

Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund

dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu

widzisz każdy włos podczas golenia.

Ogol

Golarka OneBlade nie goli tak krótko, jak

tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry.

Gol pod włos, by komfortowo usunąć zarost

każdej długości.

Nasadka ochronna

Załóż nasadkę ochronną, która dodatkowo

zabezpiecza wrażliwe miejsca.

Możliwość korzystania pod prysznicem

Ten trymer jest wodoodporny, co umożliwia

wygodne korzystanie pod prysznicem i

ułatwia czyszczenie pod bieżącą wodą.

Czas pacy do 180 minut

Ten trymer firmy Philips zapewnia do

180 minut bezprzewodowego działania po

jednym ładowaniu trwającym 3 godzin.

Szybkie, 5-minutowe ładowanie zapewnia

moc wystarczającą na jedno pełne golenie.
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Dane techniczne

Łatwość użytkowania

Na mokro i na sucho: Możliwość użytkowania

pod prysznicem i łatwe czyszczenie

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania, Wskaźnik

niskiego poziomu naładowania akumulatora

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 180 minut (Multigroom), 60 minut

(OneBlade)

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Ładowanie: Pełne naładowanie w 3 godziny,

Szybkie ładowanie w 5 min (Multigroom),

Pełne ładowanie w 4 godziny (OneBlade)

Znajdź swój styl

Narzędzia do stylizacji: Metalowy trymer,

Trymer do włosów w nosie i uszach,

Regulowana nasadka do brody: 3–7 mm, 2

nasadki do zarostu, 3 nasadki do włosów,

Uchwyt OneBlade, Dodatkowe ostrze

OneBlade, Nakładana nasadka ochronna,

Nakładana nasadka do ciała

Liczba nasadek: 13 nasadek

Golenie ciała/strzyżenie/golenie twarzy:

Długa broda, Krótka broda, Kilkudniowy

zarost, Wyraziste linie, Szczegółowa

stylizacja, Kozia bródka

System tnący

Element tnący: Samoostrzące się metalowe

ostrza

Wyjątkowa technologia OneBlade

Akcesoria

Etui: Etui do przechowywania

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka do przechowywania

Konstrukcja

Rączka: Antypoślizgowy, gumowy uchwyt

Serwis

Wymienna głowica: QP210, QP220, QP610,

QP620, Wymieniaj co 4 miesiące*

2 lata gwarancji

* Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy

zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy

pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty

mogą się różnić.
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