
 

Näs-, öron- och
ögonbrynstrimmer

Nose trimmer series
3000

 
Otroligt behaglig utan att dra

Protective Guard-system

Tvättbar, AA-batteri

2 ögonbrynskammar, fodral

 

NT3650/16

Otroligt behaglig utan att dra
Trimma näshår, öronhår och ögonbryn mycket behagligt

Philips nästrimmer i serien 3000 trimmar behagligt näshår, öronhår och ögonbryn.

Den nya PrecisionTrim-tekniken och Protective Guard-systemet har utformats för

att tillhandahålla en enkel och effektiv trimning utan att slita och dra.

Protective Guard-system

Trimma näshår, öronhår och ögonbryn mycket behagligt

Vårt hudskydd ger en enkel och säker trimning

PrecisionTrim-teknik

Trimma enkelt hår med den snabba dubbelsidiga klippenheten

Lättanvänd

Strukturerat handtag med på/av-skjutreglage

Tvättbar för enkel rengöring

AA-batteri medföljer i förpackningen

För lång hållbarhet

För lång hållbarhet



Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer NT3650/16

Funktioner

Trimma oönskad hårväxt

Du kommer enkelt åt och kan ta bort oönskat

näs- och öronhår på ett effektivt sätt. Se till att

näsborrarna är rena före användning och för

försiktigt in trimmern i näsborren högst 0,5 cm

och låt den långsamt cirkulera. När du trimmar

öronhår ska du se till att öronen inte innehåller

vax. För ögonbryn skjuter du in en av de två

kammarna (3 och 5 mm) i spåren och trimmar

med lätt tryck mot hårväxten för en jämn

trimning av ögonbrynen till önskad längd.

Protective Guard-system

Vårt Protective Guard-system tillhandahåller ett

skydd över bladen som är utformat så att

bladen aldrig kommer i kontakt med huden

samtidigt som skyddet på ett säkert sätt leder

håret mot klippenheten. Skyddet har

konstruerats för att göra trimningen behaglig

och säker, minimera missade hårstrån samt

skydda mot skärsår och drag och ryck i håret.

PrecisionTrim-teknik

Vår innovativa klippenhet är dubbelsidig för att

säkerställa att allt hår klipps snabbt och

smidigt från alla vinklar och i alla riktningar.

Bladen är tillverkade av hållbart rostfritt stål

och håller länge.

Lätt att hantera

Du kan enkelt slå på/stänga av enheten med

en hand. Det texturerade handtaget ger dig

bästa möjliga grepp, även när det är vått, för

bättre kontroll när du använder trimmern.

Tvättbar

Den här trimmern är vattentålig, vilket gör den

enkel att rengöra. Skölj den bara under kranen.

Batteridriven

Trimmern drivs med ett AA-batteri som

medföljer i förpackningen, så trimmern är klar

att användas direkt. När du behöver byta batteri

öppnar du enheten genom att försiktigt vrida

den nedre delen åt vänster. Dra den nedre

delen mot dig för att komma åt batterifacket.

2 års världsomfattande garanti

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge och utvecklade för att ge

tillförlitliga prestanda, gång på gång. Den här

trimmern levereras med 2 års världsomfattande

garanti.



Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer NT3650/16

Specifikationer

Klippsystem

Blad med höga prestanda: För en skonsam

trimning

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Lättanvänd

Rengöring: Tvättbar

Våt och torr: Kan användas i duschen

Ingen olja behövs

Tillbehör

Kam: Ögonbrynskam, 5 mm precisionskam

Fodral: Resefodral

Design

Färg: Grå

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Effekt

Batterityp: AA

Service

2 års världsomfattande garanti
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