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adné a bezpečné zastřihování chloupků v nosu, uších a obočí
mbinace zastřihovače chloupků v nose Philips NOSETRIMMER řady 5000 a sady na manikúru 

išťuje šetrné odstranění nežádoucích chloupků v nose, uších a linii obočí a navíc stříhání nehtů. Díky 

hnologii ProtecTube si můžete být jistí účinným, snadným a pohodlným zastřihnutím chloupků bez 

ání.

Rychlé a pohodlné zastřihnutí chloupků v nose a uších
• Pokročilý ochranný systém ochraňuje před taháním, škrábnutím a říznutím
• Snadno dosáhne na chloupky v uších i nose
• Mimořádně přesné a ostré střihací otvory

Snadné čištění
• Plně omyvatelný

Snadné použití
• Cestovní pouzdro pro snadné uložení
• Příjemné držení a ovládání, dokonce i v mokrém prostředí
• 2 hřebeny na úpravu obočí

Neuvěřitelně odolný
• Břity nikdy nemusíte mazat
• 2letá záruka



 Technologie ProtecTube

Díky revoluční technologii ProtecTube je čepel 
chráněna mimořádně tenkou fólií se 
zaoblenými špičkami, aby se zabránilo 
podráždění pokožky. Kromě toho je čepel 
navržena tak, aby se chloupky nezachytily mezi 
dva samostatně se pohybující břity, což 
zaručuje, že nebude tahat.

Dokonalý úhel

Zastřihovač chloupků v nose Philips byl 
navržen tak, aby pod dokonalým úhlem snadno 
dosáhl na chloupky v uchu a nose i v obočí. Se 
zastřihovačem chloupků v nose Philips si 
můžete být jisti, že všechny nežádoucí 
chloupky účinně odstraníte.

Výkonný střihací systém

Čepel i kryt jsou chráněny mimořádně 
přesnými a ostrými stříhacími otvory, aby se 

zajistilo rychlé a účinné stříhání všech 
chloupků.

Vodotěsné provedení

Zastřihovač a hřebeny se snadno čistí pod 
tekoucí vodou a lze je používat i ve sprše.

Cestovní pouzdro a sada na manikúru

Cestovní pouzdro obsahuje zastřihovač 
chloupků v nose, 2 hřebeny na obočí, 
ochranný kryt, baterie AA, nůžky, pinzetu a 
kleštičky na nehty pro dokonalou konečnou 
úpravu.

Měkká pogumovaná rukojeť

Jemná pogumovaná rukojeť zajišťuje optimální 
držení i za mokra, což zajišťuje lepší ovládání 
při provozu zastřihovače.

2 hřebeny na obočí

3mm a 5mm hřebeny zastřihují a upravují obočí 
na stejnou délku

Nemusí se vůbec mazat

Snadná údržba bez mazání.

2letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči 
o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Na 
zastřihovač se vztahuje záruka 2 roky a je 
kompatibilní s napětím po celém světě.
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Střihací systém
• Šířka záběru zastřihovače chloupků v nose: 21 mm 

(13/16")
• Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity
• Počet nastavení délky: 3
• 2 hřebeny na obočí: 3 mm a 5 mm (1/8” a 3/16”)

Příslušenství
• Cestovní sada: Kleštičky na nehty, Nůžky, Pinzeta
• Údržba: Ochranný kryt

Snadné použití
• Bezúdržbový: Není třeba olej
• Čištění: Plně omyvatelný

Design
• Barva: Černá a tmavě modrá
• Povrchová úprava: Stříbrný lak a guma

Spotřeba
• Napájení: Baterie AA

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano
•
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Specifikace
Pohodlný zastřihovač chloupků v nose a sada na manikúru s technologií ProtecTube
Zaručeně netahá Ochranný systém, ideální úhel, Plně omyvatelný, baterie AA, 2 hřebeny, sada na manikúru, 
pouzdro
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