
 

 

Philips Nosetrimmer series 
3000
Bekväm näs-, öron och 
ögonbrynstrimmer med 
ProtecTube-teknik

Garanterat inga hårutdragningar

Skyddssystem, perfekt vinkel
Tvättbar, AA-batteri
2 ögonbrynskammar, fodral
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abb och säker trimning av näs- och öronhår samt ögonbryn
d Philips NOSETRIMMER-serien 3000 tar du varsamt bort oönskat näs- och öronhår samt 

rstrån i ögonbrynen. Tack vare ProtecTube-tekniken och den särskilda vinklade designen på 
mmern garanterar vi en snabb, smidig och bekväm trimning, utan hårutdragningar.

Snabb och bekväm trimning
• Systemet förhindrar hårdragningar och skärsår
• Når enkelt hår i örat eller näsan
• Exakta och vassa skärslitsar

Enkel att rengöra
• Tvättbar

Lättanvänd
• Enkel förvaring av alla tillbehör
• Bra grepp och kontroll, även när den är våt
• 2 kammar för prydliga ögonbryn

För lång hållbarhet
• Bladen behöver inte oljas
• 2 års garanti



 ProtecTube-teknik

Med den revolutionerande ProtecTube-
tekniken skyddas klippenheten av ett ultratunt 
skärbladsskydd med rundade kanter för att 
förhindra hudirritation. Dessutom är 
klippenheten utformad för att förhindra att hår 
fastnar mellan två knivblad som rör sig, för att 
undvika hårdragning.

Perfekt vinkel

Philips nästrimmer har konstruerats så att den 
är perfekt vinklad att komma åt hår i örat och 
näsan samt för användning på ögonbrynen. 
Med Philips nästrimmer kan du vara säker på 
att allt oönskat hår tas bort effektivt.

Kraftfullt klippsystem

Både klipparen och skyddet har mycket exakta 
och vassa skärslitsar för att säkerställa att alla 
hårstrån klipps snabbt och effektivt.

Vattentät

Trimmern och kammarna är lätta att rengöra 
under rinnande vatten och kan användas i 
duschen.

Fodral

Det mjuka fodralet innehåller: AA-batteri, 2 
ögonbrynskammar och skyddskåpa som håller 
rakbladet rent.

Mjukt gummigrepp

Med det mjuka gummihandtaget får du ett 
optimalt grepp även det är vått så att du kan 
använda apparaten med bättre kontroll.

2 ögonbrynskammar

Använd ögonbrynskammarna för 3 eller 5 mm 
till att trimma eller snygga till håret och få en 
jämn hårlängd

Ingen olja behövs, någonsin

Enkel att underhålla eftersom du aldrig 
behöver olja.

2 års världsomfattande garanti

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att 
hålla länge. Trimmern levereras med en 2-
årsgaranti och är kompatibel med alla 
spänningar i hela världen
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Funktioner
Bekväm näs-, öron och ögonbrynstrimmer med ProtecTube-teknik
Garanterat inga hårutdragningar Skyddssystem, perfekt vinkel, Tvättbar, AA-batteri, 2 ögonbrynskammar, fo-
dral
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Klippsystem
• Bredd på klippenheten för nästrimmern: 21 mm
• Trimsax: Blad i rostfritt stål
• Antal längdinställningar: 3
• 2 ögonbrynskammar: 3 och 5 mm

Tillbehör
• Fodral
• Underhåll: Skyddskåpa

Lättanvänd
• Underhållsfritt: Ingen olja behövs
• Rengöring: Tvättbar

Design
• Färg: Svart och grått
• Legering: Silverlackering och gummi

Effekt
• Strömförsörjning: AA-batteri

Service
• 2 års världsomfattande garanti
•

NT3160/10

Specifikationer
Bekväm näs-, öron och ögonbrynstrimmer med ProtecTube-teknik
Garanterat inga hårutdragningar Skyddssystem, perfekt vinkel, Tvättbar, AA-batteri, 2 ögonbrynskammar, fo-
dral

http://www.philips.com

