
 

Zastř. chl. v nose,
uších a obočí

Nose trimmer series
3000

 
100% pohodlí bez tahání

Systém Protective Guard

Plně omyvatelný, baterie AA

2 hřebeny na obočí, pouzdro

 

NT3650/16

Dokonalé pohodlí bez tahání
Zastřihujte chloupky v nose, uších a na obočí s maximálním

pohodlím

Zastřihovač nosních chloupků řady 3000 od společnosti Philips pohodlně

zastřihuje chloupky v nose, uších a na obočí. Nová technologie PrecisionTrim

a systém Protective Guard byly navrženy tak, aby zajistily snadné a účinné

zastřihování bez tahání a škubání.

Systém Protective Guard

Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších a na obočí

Náš ochranný kryt pokožky poskytuje snadné a bezpečné zastřihování

Technologie PrecisionTrim

Snadné zastřižení chloupků pomocí rychle se pohybujícího oboustranného

zastřihovače

Snadné použití

Strukturovaná rukojeť s posuvným vypínačem

100% omyvatelný pro snadné čištění

Baterie AA je součástí balení

Neuvěřitelně odolný

Neuvěřitelně odolný



Zastř. chl. v nose, uších a obočí NT3650/16

Přednosti

Zastřihování nežádoucích chloupků bez

námahy

Snadno dosáhnete na nežádoucí chloupky

v nose a uších a efektivně je odstraníte. Před

použitím zkontrolujte, zda jsou nosní dírky

čisté, a opatrně zasuňte zastřihovač dovnitř

nosu, maximálně 0,5 cm, a pomalu jím

otáčejte. Při zastřihování chloupků v uších

dbejte, aby se v nich nenacházel maz.

V případě chloupků obočí zasuňte do drážek

jeden ze dvou hřebenů (3 a 5 mm) a zastřihujte

lehkým tlakem a pohybem proti růstu

chloupků, čímž získáte rovnoměrné zastřižení

na požadovanou délku.

Systém Protective Guard

Náš systém Protective Guard poskytuje kryt

nad noži, který je navržen tak, aby se nikdy

nedotýkaly vaší pokožky, a současně

bezpečně směroval chloupky k střihací

jednotce. Ochranný kryt Protective Guard byl

navržen tak, aby bylo zastřihování pohodlné

a bezpečné, minimalizovalo se vynechávání

chloupků a zároveň nedocházelo k tahání,

škrábnutím a pořezání.

Technologie PrecisionTrim

Náš inovativní zastřihovač je oboustranný, aby

bylo zajištěno rychlé a snadné stříhání ze

všech úhlů a v libovolném směru. Nože jsou

vyrobeny z odolné nerezové oceli a jsou

navrženy tak, aby vydržely.

Snadné použití

Zařízení můžete snadno zapnout nebo vypnout

jednou rukou. Strukturovaná rukojeť poskytuje

nejlepší držení, dokonce i když je mokrá,

a ovládání je při práci se zastřihovačem lepší.

Plně omyvatelný

Tento zastřihovač je voděodolný, takže se

snadno čistí: stačí jej po každém použití omýt

pod tekoucí vodou.

Napájení z baterií

Tento zastřihovač je napájen jednou baterií AA,

která je součástí balení, takže je zastřihovač

ihned připraven k použití. Chcete-li

vyměnit baterii, otevřete zařízení jemným

otočením spodní části doleva. Zatáhněte za

spodní část směrem k sobě, abyste získali

přístup k přihrádce na baterii.

2letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky péče o vzhled jsou

vyrobeny tak, aby vydržely a pokaždé podaly

spolehlivý výkon. Tento zastřihovač je dodáván

s 2letou, celosvětovou zárukou.



Zastř. chl. v nose, uších a obočí NT3650/16

Specifikace

Střihací systém

Břity s vysokým výkonem: Pro jemné

zastřihování

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Snadné použití

Čištění: Plně omyvatelný

Suché a mokré používání: Nepromokavý

Není třeba mazat: Ano

Příslušenství

Hřeben: Hřeben na obočí, 5mm přesný hřeben

Pouzdro: Cestovní pouzdro

Design

Barva: Šedá

Tělo kartáčku: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Spotřeba

Typ baterie: AA

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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