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Kiskumisvastane garantii
Kiire ja ohutu nina-, kõrva- ja kulmukarvade piiramine

Philips NOSETRIMMER Series 3000 eemaldab õrnalt soovimatud nina-, kõrva- ja

kulmukarvad. ProtecTube-tehnoloogia ja piirli spetsiaalne kaldenurk tagavad kiire,

lihtsa ja mugava piiramise ilma karvu kiskumata.

Kiire ja mugav piiramine

Täiustatud kaitsesüsteem hoiab ära sikutamise, sälgud ja sisselõiked

Ideaalne nurk kõrva- ja ninakarvade eemaldamiseks

Ülitäpsed ja teravad lõikamisavad

Kerge puhastada

Täielikult pestav

Lihtne kasutada

Kõiki tarvikuid on lihtne hoiustada

Kerge hoida ja suunata, isegi märjana

2 kammi kulmude korrastamiseks

AA patarei

Valmistatud kestma

Terasid ei ole mitte kunagi vaja õlitada

2-aastane garantii
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Esiletõstetud tooted

ProtecTube tehnoloogia

Tänu uuenduslikule ProtecTube tehnoloogiale

on lõikuril imeõhuke ümarate servadega

terakate, mis aitab vältida nahaärrituste teket.

Peale selle on lõikur loodud selliselt, et karvad

ei jää kahe eri suunas liikuva lõiketera vahele,

mistõttu piirel ei kisu karvu.

Ideaalne nurk

Philipsi ninakarvade piirel on loodud selliselt,

et selle nurk võimaldab hõlpsalt pääseda

kõrvas ja ninas olevate karvadeni, samuti

piirata kulmukarvu. Philipsi piirli abil võite olla

kindel, et kõik soovimatud karvad

eemaldatakse tõhusalt.

Võimas lõikamissüsteem

Nii lõikuril kui ka kattel on ülitäpsed ja teravad

lõikeavad - see tagab kõigi karvade kiire ja

tõhusa lõikamise.

Veekindel

Piirlit ja kamme on kerge kraani all pesta.

Kott

Pehmesse kotti kuuluvad AA-patarei ja 2

kulmukammi.

Pehme kummist haardekoht

Pehme kummist käepide tagab parima

käespüsimise, isegi märjana, et saaksite piirlit

kasutades seda paremini juhtida.

2 kulmukammi

Kasutage 3 või 5 mm kulmukammi, et piirata

või korrastada kulmukarvu nii, et need oleksid

ühesuguse pikkusega.

AA patarei

AA patareil töötav piirel on kohe

kasutusvalmis..

Ei mingit õli, mitte kunagi!

Terasid ei ole vaja mitte iialgi õlitada - nii on

hooldus lihtne.

2-aastane ülemaailmne garantii

Kõik meie hooldustooted on loodud

pikaajaliseks kasutamiseks. Piirlil on

kaheaastane garantii.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Lõiketera laiune ninakarvade piirel: 21 mm (13

/ 16")

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Pikkuseseadete arv: 3

2 kulmukammi: 3 ja 5 mm (1 / 8” ja 3 / 16”)

Tarvikud

Kott

Kergesti kasutatav

Hooldusvaba: Õli pole vaja

Puhastamine: Täielikult pestav

Disain

Värvus: Must ja hall

Viimistlus: Hõbedane lakk ja kumm

Käepide: Pehme kummist haardekoht

Võimsus

Toiteallikas: AA-patarei

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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