
 

Тример за нос, уши и

вежди

Nose trimmer series

3000

  100% комфорт без скубане

Защитна система

Изцяло миеща се, с батерия AA

2 гребена за вежди, калъф

 

NT3650/16

Върховен комфорт без скубане
Подрязвайте космите в носа, ушите и веждите с максимален

комфорт

Тримерът за нос от серия 3000 на Philips удобно подрязва космите в носа, ушите и веждите.

Новата технология PrecisionTrim и защитната система са създадени да предоставят лесно и

ефективно подстригване без скубане и опъване.

Защитна система

Подрязвайте косъмчетата в носа, ушите и веждите с пълен комфорт

Нашата защитна система за кожата осигурява лесно и безопасно подстригване

Технология PrecisionTrim

Безпроблемно подстригвайте косъмчетата с бързодвижещо се двустранно ножче

Лесна употреба

Текстурирана дръжка с плъзгащ се превключвател

Изцяло миеща се, за лесно почистване

Батерия АА е включена в опаковката

Създаден за дълъг живот

Създаден за дълъг живот



Тример за нос, уши и вежди NT3650/16

Акценти

Безпроблемно подстригвайте нежеланите

косъмчета

Лесно достигайте и премахвайте нежеланото

окосмяване в носа и ушите. Уверете се, че ноздрите

са чисти преди употреба и внимателно поставете

тримера вътре в носа си на не повече от 0,5 см и

бавно го въртете. Когато подстригвате косъмчета в

ушите, уверете се, че ушите са без ушна кал. За

веждите прикрепете с плъзгане един от двата

гребена (3 и 5 мм) в процепите и подрежете с лек

натиск и движение срещу посоката на растежа на

косъма за равномерно подстригване на веждите до

желаната дължина.

Защитна система

Нашата защитна система осигурява покритие върху

остриетата, създадено така, че да гарантира, че те

никога няма да докосват кожата ви, докато безопасно

насочва косъмчетата ви към подстригващия блок.

Защитната система е проектирана да направи

подстригването удобно и безопасно, като свежда до

минимум пропуснатите косъмчета, като в същото

време предпазва от скубане, опъване или драскотини

и порязвания.

Технология PrecisionTrim

Нашето иновативно ножче е двустранно, за да

гарантира, че всички косъмчета се подрязват бързо и

без усилие от всеки ъгъл и във всяка посока.

Остриетата са изработени от здрава неръждаема

стомана и са проектирани да издържат.

Лесна работа

Лесно включвайте/изключвайте устройството си с

една ръка. Текстурираната дръжка ви осигурява най-

добрия захват дори когато е мокро за по-добър

контрол при работа с вашия тример.

Може да се мие изцяло

Този тример е водоустойчив, така че се почиства

лесно: просто го изплакнете под течаща вода.

Работи на батерии

Този тример работи на една батерия AA, която се

доставя с комплекта, така че вашият тример е готов

да се използва веднага. За да смените батерията,

отворете устройството, като внимателно завъртите

долната част наляво. Издърпайте дъното към себе си,

за да стигнете до отделението за батерията.

2 години международна гаранция

Всички наши продукти за оформяне са създадени да

издържат и са проектирани, за да предоставят

надеждни резултати всеки път. Този тример се

предлага с 2-годишна гаранция в световен мащаб.
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Спецификации

Подстригваща система

Ножчета с висока ефективност: За нежно

подстригване

Подстригващ елемент: Ножчета от неръждаема

стомана

Лесна употреба

Почистване: Може да се мие изцяло

Мокро и сухо: Водоустойчив

Не се нуждае от смазване

Аксесоари

Гребен: Гребен за вежди, 5 мм прецизен гребен

Калъф: Калъф за пътуване

Дизайн

Цвят: Сиво

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Захранване

Тип батерия: AA

Сервиз

2 години международна гаранция
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