
Trymer Multigroom seria 3000 7w1
MG3720/15
Indeks: 106078 Producent: PHILIPS Kod producenta: MG3720/15

Cena: 161.75 zł

Opis

Trymer Multigroom seria 3000 7w1 MG3720/15
Producent: Philips

Właściwości
Opis Samoostrzące się, delikatne dla skóry ostrza zapewniają doskonałe przycinanieWyjątkowo skuteczne
przycinanie za każdym razem. Stalowe ostrza delikatnie pocierają o siebie, ostrząc się wzajemnie podczas
przycinania, dzięki czemu nawet po 3 latach użytkowania zachowują taką ostrość i efektywność jak na
początku. Przycinaj i stylizuj zarost i włosy za pomocą 7 nasadekTen uniwersalny trymer w wygodny sposób
przycina i stylizuje zarost oraz strzyże włosy. Trymer pozwala nadać kontury brodzie i włosom w celu
wykończenia stylizacjiUżyj trymera bez nasadki, aby uzyskać nienaganny wygląd brody, szyi i linii włosów.
Samoostrzące się ostrza pozostają tak ostre jak na początku nawet po 3 latach użytkowania. Trymer do
włosów w nosie delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszuSzybko i łatwo usuń niechciane włosy z
nosa i uszu. 5 nasadek do przycinania zarostu i włosów2 nasadki do zarostu (1, 2 mm), 2 nasadki do brody (3,
5 mm) i 1 nasadka do włosów (9 mm). Czas pracy: do 60 minut bezprzewodowego działania po naładowaniuPo
16 godzinach ładowania możesz bezprzewodowo korzystać z urządzenia przez maksymalnie 60 minut.
Zmywalne nasadki umożliwiają łatwe czyszczenieAby dokładnie wyczyścić ostrza i nasadki, wystarczy je
odłączyć i opłukać pod bieżącą wodą. Etui do przechowywania ułatwia porządkowanie i transportWygodne
etui służy do przechowywania i przewożenia trymera. Chroni ono trymer i wszystkie nasadki podczas
transportu. 2 lata gwarancjiWszystkie nasze produkty do toalety męskiej cechują się trwałą konstrukcją. Są
objęte 2-letnią światową gwarancją i mają uniwersalny zakres napięć.
Zastosowanie (trymery) Nos
Zastosowanie (trymery) Uszy
Zastosowanie (trymery) Zarost
Zastosowanie (trymery) Głowa
Zasilanie (lista) Akumulator
Czas ładowania 16
Czas pracy na baterii/bateriach 1
Stosowanie na sucho Tak
Stosowanie na mokro Nie
Technologie
Ostrza Samoostrzące
Akcesoria w zestawie Szczoteczka do czyszczenia Etui do przechowywania
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Pozostałe parametry Narzędzia do stylizacji: Trymer, Trymer do włosów w nosie i uszach, 2 nasadki do brody, 2
nasadki do zarostu, 1 nasadka do włosów Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH Automatyczne napięcie: 100-240
V



Marka Philips

Model MG3720/15

Kolor dominujący czarny

Kod producenta MG3720/15

Zasilanie akumulatorowe

Czas ładowania 960

Czas pracy
bezprzewodowej

60

Liczba ustawień
długości strzyżenia

7

Możliwość mycia pod
wodą

tak

Stan Nowy

EAN 8710103794509

Parametry

Zdjęcia
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