
 

„14 в 1“, лице, коса и
тяло

Multigroom series 7000

  14 инструмента

Технология DualCut

До 180 мин време на работа

Водоустойчив

 

MG7745/15 Изключителен стил и прецизност
Мултифункционален тример „14 в 1“ за изключителна гъвкавост

Усъвършенствайте личния стил с нашия най-прецизен мултифункционален тример. 14-те
премиум инструмента ви дават възможност да създадете уникалния си стил от главата до
петите. Наслаждавайте се на максимална прецизност с ножчета DualCut и допълнителен
контрол с неплъзгащата гумена ръкохватка.

Лесна употреба
Съхранете и бъдете подредени
Гаранция за защита на покупката
Лесна за хващане
Водоустойчив за удобно използване под душа и почистване

Ефективност на подстригването
Максимална прецизност с 2x повече ножчета

Подвижност
Вижте детайлите отблизо
Предпазва окосмяването в носа и ушите
Подстрижете се до желаната дължина
Кажете сбогом на нежеланото окосмяване по тялото
Прецизната самобръсначка идеално оформя краищата на бузите, брадичката и шията
Самонаточващи се ножове за гладки резултати
14 части за подстригване на лицето и главата
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Акценти
Технология DualCut

Тази машинка за подстригване "всичко в едно"
разполага с усъвършенствана технология DualCut за
максимална прецизност. Предлага се с двойни
ножчета и е проектирана да остане толкова остра,
колкото от първия ден.

14 инструмента за лице, коса и тяло

Машинката за подстригване "всичко в едно" на Philips
MultiGroom 7000 се доставя с 14 приставки за
оформяне на цяло тяло.

Метална машинка за подстригване

Създавайте чисти, прави линии и равномерно
подстригвайте най-гъстите косъмчета благодарение
на прецизните стоманени ножчета на машинката за
подстригване за тяло и брада. Тези неръждаеми
остриета няма да ръждясват и се самонаточват, за да
издържат по-дълго.

Самобръсначка за тяло с предпазител за кожата

Бръснете се удобно под врата с нашата уникална
система с предпазител за кожата, който предпазва
дори най-чувствителните зони на тялото и ви
позволява да се бръснете гладко до 0,5 мм

Прецизна самобръсначка

Използвайте прецизната самобръсначка след
подстригване, за да оформите прецизно краищата на
вашите бузи, брадичка и шията.

Изцяло метални детайли

Тесният дизайн на стоманения прецизен тример
улеснява оформянето.

Тример за нос и уши

Избягвайте порязванията, тъй като
мултифункционалният тример премахва бързо
нежеланото окосмяване в носа и ушите.

8 устойчиви гребена

Бързо оформете лицето и косата си с осемте
подсилени предпазители за подстригване. 2 гребена
за набола брада за 1 мм и 2 мм подстригване,
регулируем гребен за брада, 3 гребена за коса с 9 мм,
12 мм и 16 мм и 2 гребена за тяло за 3 мм и 5 мм
подстригване.

Мека гумирана дръжка

Машинката ви за подстригване е лесна за хващане и
маневриране с ергономична гумена ръкохватка за по-
голям контрол при подстригване. 

Водоустойчив

Този мултифункционален тример е проектиран да
бъде водоустойчив, за да можете да го използвате
удобно под душа и да го почиствате лесно под
течаща вода.
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Спецификации
Захранване
Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
Време на работа: 3 часа
Мокро и сухо: Може да се използва под душ и се
почиства лесно
Зареждане: Бързо зареждане за 5 мин, 3-часово
пълно зареждане
Тип батерия: Литиево-йонна
Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от
смазване
Дръжка: Гумирана дръжка без приплъзване

Инструменти за стилизиране: Метален
мултифункционален тример, Метален прецизен
тример, Прецизна самобръсначка, Тример за нос и
уши, Самобръсначка за тяло, Приставка предпазител
за кожата на тялото, 3–7 мм регулируем гребен за
брада, 2 гребена за набола брада, 3 гребена за косми,
2 гребена за тяло
Брой на инструментите: 14 инструмента
Технология DualCut: Подрязване в две посоки
Калъф: Калъф за съхранение

Дисплей: Индикатор за зареждане, Индикатор за
изтощена батерия
Поддръжка: Четка за почистване
За тяло/За коса/За лице: Дълга брада, Къса брада,
Набола брада, Чисти линии, Фино оформяне, Козя
брадичка
Самонаточващи се ножчета

Сервиз
2 години гаранция
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