Nina ja kõrva piirel
Nose trimmer series
1000
100% mugavus, ilma
väljatõmbamiseta
Kaitsesüsteem
Täielikult pestav, AA patarei

Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
NT1650/16

Piirake nina- ja kõrvakarvu maksimaalse mugavusega
Philipsi seeria 1000 piirlid piiravad mugavalt nina- ja kõrvakarvu. Uus
PrecisionTrimi tehnoloogia ja kaitsesüsteem tagavad lihtsa ja tõhusa piiramise
ilma igasuguse väljatõmbamise ja kiskumiseta.
Lihtne kasutada
Kasutusvalmis
Tekstuuriga käepide tagab optimaalse haarde ka märjalt
Täielik pestavus lihtsustab puhastamist
Kaitsesüsteem
Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid
Piirake nina- ja kõrvakarvu
PrecisionTrimi tehnoloogia
Mugav piiramine mis tahes nurga alt
Valmistatud kestma
Garantii ostukaitseks

Nina ja kõrva piirel

NT1650/16

Esiletõstetud tooted

Spetsiﬁkatsioon

Soovimatute karvade eemaldamine

Lõikamissüsteem
Lõikeelement: Roostevabast terasest terad
Suure jõudlusega terad: Õrnaks piiramiseks

PrecisionTrimi tehnoloogia

Võimsus
Aku tüüp: AA

Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad
tõhusalt, neile hõlpsalt ligi pääsedes. Enne
kasutamist veenduge, et teie ninasõõrmed on
puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna
mitte rohkem kui 0,5 cm ulatuses ning
liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt.
Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades
poleks vaiku.

Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel
lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja
suunast.
Kerge käsitseda
Tekstuuriga käepide tagab parema haarde ja
kontrolli, kui kasutate oma meeste jaoks
mõeldud ninapiirlit, ning sisse-välja lüliti
asetseb kasutamise jaoks mugavalt.

Kaitsesüsteem
Täielikult pestav
Parim nina- ja kõrvakarvade piirel on see, mis
sobib teie rutiiniga. Lihtsalt loputage piirlit
pärast kasutamist, et see oleks optimaalses
seisukorras.

Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud
nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on
kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet
nahaga. See aitab vähendada ka märkamata
jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist ja
piiramist.

Komplektis on liitiumaku
Alustage kõrva- ja ninakarvade piirli
kasutamist kohe, tootega on kaasas AApatarei.
2-aastane ülemaailmne garantii

Kõik meie isikuhooldusvahendid on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks. Toodetel on 2aastane garantii ja neid pole kunagi vaja
õlitada.
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Kergesti kasutatav
Puhastamine: Täielikult pestav
Wet & Dry: Veekindel
Õli pole vaja
Ehitus
Värv: Mustad
Hooldus
2-aastane ülemaailmne garantii

