
 

„7 в 1“, лице и коса

Multigroom series 3000

  7 инструмента

Самонаточващи се ножчета от

стомана

До 60 минути време за работа

Изплакващи се приставки

 

MG3720/15

Мултифункционален тример „всичко в едно“

Мултифункционален тример „7 в 1“

Изпробвайте нов външен вид всеки ден от седмицата с този издръжлив мултифункционален

тример „всичко в едно“. 7 качествени инструмента ви позволяват лесно да създадете

външния вид и прическа, които искате.

Ефективност на подстригването

Самонаточващи се, щадящи кожата ножчета за идеално подстригване

Подвижност

Подстригвайте и оформяйте лицето и косата си с 7 инструмента

Мултифункционалният тример оформя краищата на брадата и косата, за да оформи външния ви

вид

Тримерът за нос премахва нежеланите косми в носа и ушите

5 гребена за подстригване на лицето и косата

Лесна употреба

Време за работа: до 60 минути използване без кабел на едно зареждане

Изплакващи се приставки за лесно почистване

Калъф за съхранение за лесно организиране и пътуване

2 години гаранция



„7 в 1“, лице и коса MG3720/15

Акценти

Самонаточващи се ножчета

Насладете се на идеално подстригване всеки път.

Стоманените ножчета леко се докосват едно в друго

– като се наточват, докато работят. Това води до

ножчета, които след 3 години използване са остри

като през първия ден.

7 инструмента за лице и коса

Този мултифункционален тример „всичко в едно“

удобно подстригва и оформя космите на лицето и

подстригва косата.

Мултифункционален тример

Използвайте тримера без гребен, за да получите

изчистени, остри линии около брадата, врата и

линията на косата. Самонаточващите се ножчета на

тримера остават остри като през първия ден дори

след 3 години използване.

Тример за нос и уши

Премахнете нежелани косми в носа и ушите лесно и

удобно.

5 устойчиви гребена

2 гребена за набола брада (1,2 мм) , 2 гребена за

брада (3,5 мм) и 1 гребен за коса (9 мм).

До 60 минути време за работа

Получавате до 60 минути работа без кабел след всяко

16-часово зареждане.

Изплакващи се приставки

Просто разкачете и изплакнете ножчетата и

гребените под течаща вода, за да ги почистите

изцяло.

Калъф за съхранение

Използвайте удобния калъф за съхранение и

пътуване. Той съхранява и предпазва вашия

мултифункционален тример и всичките приставки,

когато сте в движение.

2 години международна гаранция

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция и

са съвместими с напрежението в цял свят.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2017 г.

Мултифункционален тример серия 3000iF –

НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2017 г.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Създайте стила, който желаете

Брой на инструментите: 7 инструмента

Инструменти за стилизиране: Мултифункционален

тример, Тример за нос и уши, 2 гребена за брада, 2

гребена за набола брада, 1 гребен за коса

Подстригване на коса/оформяне на лицето:

Дълга брада, Къса брада, Набола брада, Чисти линии,

Фино оформяне, Козя брадичка

Подстригваща система

Самонаточващи се ножчета

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Калъф: Калъф за съхранение

Захранване

Тип батерия: никел-металхидридна

Време на работа: 60 минути

Зареждане: 16 часа за пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Лесна употреба

Почистване: Изплакващи се приставки

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване

Сервиз

2 години гаранция
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