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Multigroom series
3000

 
8 eszköz

Önélező, acél vágópengék

Akár 60 perc működési idő

Leöblíthető tartozékok

 

MG3730/15

Univerzális vágókészülék
8 az 1-ben vágókészülék

Próbáljon ki új fazonokat a hét bármelyik napján e tartós, univerzális

vágókészülékkel. A 8 minőségi eszközzel könnyedén alkothat pontosan olyan

szakáll- vagy hajstílust, amilyet elképzelt.

Egyszerű használat

Tárolás és rendszerezés egyszerűen

Könnyen karbantartható tartozékok

Garancia a vásárlás védelméért

60 perc működési idő

Hatékony vágás

Edzett acélpengék, amelyek nem törnek el, nem tompulnak el és nem rozsdásodnak

Sokoldalúság

Nyírja és formázza az arcszőrzetét és haját 8 eszközzel

Karbantartja az orr- és fülszőrzetet

Hajvágás a kívánt hosszra

Egyenletes vágást biztosít
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Fénypontok

Önélező pengék

Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett

önélező acél vágópengék vassal vannak

megerősítve és edzettek a maximális szilárdság

érdekében. Ennek eredményeként a pengék

olyan élesek maradnak, mint az első napon.

Nem rozsdásodnak. Nincs szükség a pengék

olajozására.

8 eszköz arcra és hajra

Ezzel az univerzális vágókészülékkel

kényelmesen nyírhatja és formázhatja az

arcszőrzetét és vághatja a haját.

Vágókészülék

Sima, egyenletes vágás még a legvastagabb

szőrzeten is. A testszőr- és szakállvágó precíz

acélpengéi tiszta, egyenes vonalakat hoznak

létre a tökéletes eredmény érdekében.

Orr- és fülszőrnyíró

Kerülje el a sérüléseket és vágásokat ezzel az

univerzális vágókészülékkel, amely gyorsan

eltávolítja a nem kívánt orr- és fülszőrzetet.

6 ütésálló fésű

A hat megerősített vágásvédő segítségével

gyorsan felfrissítheti arcszőrzetét és frizuráját. 2

borostafésű az 1–2 mm-es vágáshoz, 1 állítható

szakállfésű és 3 hajfésű 9, 12 és 16 mm-es

méretben.

Akár 60 perc működési idő

A Philips vágókészüléke akár 60 perc vezeték

nélküli használatot biztosít egyetlen 16 órás

töltéssel.

Leöblíthető tartozékok

Az arc- és testszőrzetvágót egyszerűen

karbantarthatja a korrózióálló pengéknek és az

egyszerű tisztítást biztosító vízálló

védőelemeknek köszönhetően.

Tárolótok

Az egyszerű rendszerezés és utazás érdekében

tegyen rendet a fürdőszobájában és az

edzőtáskájában ezzel a kis méretű

tárolótáskával, amelyben az összes tartozékát

egy helyen tárolhatja.

2 év világszerte érvényes garancia

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek,

soha nem kell őket olajozni, és világszerte

bármilyen feszültséggel kompatibilisek.
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Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hajformázók: Vágókészülék, Orr- és

fülszőrzetvágó, 3–7 mm-es állítható

szakállfésű, 2 borostafésű, 3 hajfésű

Eszközök száma: 8 eszköz

Hajvágó/Arcszőrzetformázó: Hosszú szakáll,

Rövid szakáll, Borostás megjelenés, Éles

vonalak, Alapos formázás, Kecskeszakáll

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe

Védőtok: Tárolótok

Tápellátás

Elem típusa: Ni-MH

Működési idő: 60 perc

Töltés: Teljes feltöltés 16 óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Vágórendszer

Önélező pengék

Egyszerű használat

Tisztítás: Leöblíthető tartozékok

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra
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