
 

Multigroom
series 3000

9 v 1, tvář a vlasy

 
9 nástavců

Samoostřicí ocelové břity

Doba provozu až 60 min

Omyvatelné nástavce

 

MG3740/15

Zastřihovač typu „vše v jednom“
Zastřihovač typu 9 v 1

Vyzkoušejte si nový vzhled v jakýkoli den v týdnu. Využijte k tomu tento odolný

zastřihovač typu „vše v jednom“. 9 kvalitních nástavců vám umožní snadno

dosáhnout vzhledu a účesu, který vám vyhovuje.

Zastřihovací výkon
Samoostřicí, šetrné břity pro perfektní zastřižení

Univerzálnost
Zastřihujte a upravujte svou tvář a vlasy pomocí 9 nástavců.

Zastřihněte si okraje bradky a vlasů pro doladění vzhledu

Přesný kovový zastřihovač zdůrazní linie plnovousu nebo bradky

Zastřihovač nosních chloupků jemně odstraňuje nežádoucí chloupky v nose a uších.

6 hřebenů na zastřihování vousů a vlasů

Snadné použití
Doba provozu: až 60 minut používání bez kabelu na jedno nabití

Omyvatelné nástavce pro snadné čištění

Úložné pouzdro pro snadné uschování zastřihovače a nástavců pro pohodlné

cestování

Prodloužená 3letá záruka, univerzální napětí
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Přednosti

Samoostřicí břity

Dosáhněte vždy skvělého zastřižení. Ocelové

břity se o sebe jemně třou a navzájem se tak

brousí. Výsledkem jsou stejně ostré břity po

třech letech používání jako první den.

9 nástavců pro tvář a vlasy

S tímto zastřihovačem vše v jednom si můžete

pohodlně zastřihovat a upravovat vousy a

formovat účes.

Zastřihovač

Zastřihovač používejte bez hřebene pro

získání čistých ostrých linií kolem okrajů

bradky, krku a linie vlasů. Samoostřicí břity

zastřihovače jsou i po třech letech používání

stejně ostré jako první den.

Přesný kovový zastřihovač

Vytvářejte precizní jemné linie, tvary a detaily

a určujte nebo měňte svůj styl.

Zastřihovač nosních a ušních chloupků

Zbavte se nežádoucích chloupků v nose a

uších snadno a pohodlně.

6 hřebenů odolných vůči nárazům

2 hřebeny pro strniště (1,2 mm), 1 nastavitelný

hřeben na vousy (3 až 7 mm) a 3 hřebeny na

vlasy (9, 12, 16 mm).

Až 60 minut používání bez kabelu

Získejte 60 minut bezdrátového provozu po

každých 16 hodinách nabíjení.

Omyvatelné nástavce

Nástavce a hřebeny jednoduše odpojte a

opláchněte pod vodou. Tím je důkladně

vyčistíte.

Pouzdro pro skladování
Pro ukládání a cestování použijte praktické

pouzdro. Drží a chrání zastřihovač a veškeré

příslušenství, když jste na cestách.

Záruka

Na tento zastřihovač Philips poskytujeme

tříletou záruku. Naše výrobky určené pro péči

o vzhled jsou skutečně odolné a navržené

vždy tak, aby byly spolehlivé. Součásti

zastřihovače nebudete muset promazávat

a baterie je kompatibilní s jakýmkoli napětím

po celém světě.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2017
Řada Multigroom 3000Ocenění iF DESIGN

AWARD 2017
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Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte
Počet nástrojů: 9 nástavců

Nástroje pro vytváření zástřihů: Zastřihovač,

Přesný kovový zastřihovač, Zastřihovač

chloupků v nose a uších, Nastavitelný hřeben

na vousy, 3 až 7 mm, 2 hřebeny na strniště,

3 hřebeny na vlasy

Zastřihávání vlasů / Styling tváře: Dlouhé

vousy, Krátké vousy, Strniště, Ostré linie,

Jemné tvarování, Kozí bradka

Střihací systém
Samoostřicí břity: Ano

Příslušenství
Údržba: Čisticí kartáček

Pouzdro: Pouzdro pro skladování

Spotřeba
Typ baterie: NiMH

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 16 hodin

Automatická volba napětí: 100-240 V

Snadné použití
Čištění: Omyvatelné nástavce

Bezúdržbový: Není třeba olej

Servis
3letá záruka: Ano
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