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Erittäin miellyttävä, ei nyi

Teränsuojusjärjestelmä

Täysin pestävä, AA-paristo

2 kulmakarvakampaa,
säilytyspussi

 

NT3650/16

Erittäin miellyttävä, ei nyi
Siisti nenä-, korva- ja kulmakarvat erittäin miellyttävästi

Philipsin nenäkarvatrimmeri 3000 siistii nenä-, korva- ja kulmakarvat

miellyttävästi. Uusi PrecisionTrim-tekniikka ja teränsuojus on suunniteltu

takaamaan helppo ja tehokas siistiminen ilman nykimistä.

Teränsuojusjärjestelmä

Siisti nenä-, korva- ja kulmakarvat miellyttävästi

Helppoa ja tarkkaa ajoa ilman viiltoja ja haavoja

PrecisionTrim-tekniikka

Vaivatonta trimmausta kaikista kulmista

Helppokäyttöinen

Kohokuvioidusta kahvasta saa tukevan otteen myös märkänä.

Täysi pestävyys helpottaa puhdistamista

Käyttövalmis

Kestävä

Ostosuoja
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Kohokohdat

Siisti ei-toivotut karvat vaivatta

Poista häiritsevät nenä- ja korvakarvat

hellävaraisesti ja tehokkaasti. Varmista ennen

käyttöä, että sieraimet ovat puhtaat, työnnä

trimmeriä nenään enintään 0,5 cm ja pyöritä

sitä hitaasti. Kun siistit korvakarvoja, varmista

että korvissa ei ole korvavahaa. Kun siistit

kulmakarvoja, työnnä jompikumpi kampa (3 tai

5 mm) uriin ja siisti kulmakarvat painamalla

kevyesti karvojen kasvusuuntaa vastaan, jotta

saat tasaisen ja haluamasi pituisen tuloksen.

Teränsuojusjärjestelmä

Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri on

suunniteltu turvallisuus ja käyttömukavuus

huomioiden. Teränsuojusjärjestelmä takaa

siistin tuloksen ilman nykimistä ja se peittää

terät siten, että ne eivät kosketa ihoa.

PrecisionTrim-tekniikka

Innovatiivinen, kaksipuolinen tarkkuustrimmeri

leikkaa nopeasti ja vaivatta kaikista kulmista ja

suunnista.

Helppo käsitellä

Nenäkarvatrimmerin kohokuvioidusta kahvasta

saa tukevan otteen, ja virtakytkimen sijainti

lisää helppokäyttöisyyttä.

Täysin pestävä

Paras nenä- ja korvakarvatrimmeri on

sellainen, joka sopii rutiineihisi. Huuhtele

trimmeri käytön jälkeen, jotta se pysyy

hyvässä kunnossa.

Mukana litiumakku

AA-paristot toimitetaan nenä- ja

korvakarvatrimmerin mukana, joten voit aloittaa

käytön heti.

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse

öljytä.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Tehokkaat terät: Hellävaraiseen trimmaukseen

Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Wet & Dry: Suihkunkestävä

Ei voitelua

Lisätarvikkeet

Kampa: Kulmakarvaharja, 5 mm:n

ohjauskampa

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Muotoilu

Väri: Harmaa

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Virta

Akkutyyppi: AA

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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