
 

 

Philips Nose trimmer 
series 3000
Zastř. chl. v nose, uších a 
obočí

100% pohodlí bez tahání
Systém Protective Guard
Plně omyvatelný, baterie AA
2 hřebeny na obočí, pouzdro

NT3650/16

D
Z

Za
ch
Gu
okonalé pohodlí bez tahání
astřihujte chloupky v nose, uších a na obočí s maximálním pohodlím

střihovač nosních chloupků řady 3000 od společnosti Philips pohodlně zastřihuje 
loupky v nose, uších a na obočí. Nová technologie PrecisionTrim a systém Protective 
ard byly navrženy tak, aby zajistily snadné a účinné zastřihování bez tahání a škubání.

Snadné použití
• Strukturovaná rukojeť pro optimální úchop i za mokra
• 100% omyvatelný pro snadné čištění
• Připraveno k použití

Systém Protective Guard
• Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších a na obočí
• Snadné a účinné zastřihování bez poškrábání či pořezání

Technologie PrecisionTrim
• Snadné zastřihování z libovolného úhlu

Neuvěřitelně odolný
• Nákup krytý zárukou



 Zastřihování nežádoucích chloupků bez 
námahy

Snadno dosáhnete na nežádoucí chloupky v nose 
a uších a efektivně je odstraníte. Před použitím 
zkontrolujte, zda jsou nosní dírky čisté, a opatrně 
zasuňte zastřihovač dovnitř nosu, maximálně 0,5 cm, 
a pomalu jím otáčejte. Při zastřihování chloupků 
v uších dbejte, aby se v nich nenacházel maz. 
V případě chloupků obočí zasuňte do drážek jeden 
ze dvou hřebenů (3 a 5 mm) a zastřihujte lehkým 
tlakem a pohybem proti růstu chloupků, čímž získáte 
rovnoměrné zastřižení na požadovanou délku.

Systém Protective Guard

Tento zastřihovač nosních a ušních chloupků a obočí 
je navržený pro bezpečí a pohodlí. Systém Protective 
Guard zakrývá břity a zabraňuje jejich přímému 
styku s kůží, přičemž jeho konstrukce minimalizuje 
počet zapomenutých chloupků, tahání a škubání.

Technologie PrecisionTrim

Náš inovativní oboustranný a přesný zastřihovač 
stříhá rychle a snadno z libovolného úhlu 
a v libovolném směru.

Snadné použití
Strukturovaná rukojeť zajišťuje lepší úchop a vedení 
zastřihovače nosních chloupků pro muže a umístění 
vypínače umožňuje jeho snadnou obsluhu.

Plně omyvatelný
Nejlepší zastřihovač chloupků v nose a uších je 
takový, který se přizpůsobí vašim návykům. Po 
použití stačí zastřihovač opláchnout, aby byl stále 
v optimálním stavu.

Součástí dodávky je lithiová baterie
Součásti balení je baterie AA, takže svůj zastřihovač 
chloupků v uších a v nose můžete začít používat 
ihned.

2letá celosvětová záruka

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou velmi 
odolné. Mají 2letou záruku a nikdy je nemusíte 
promazávat.
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Specifikace
Příslušenství
• Pouzdro: Cestovní pouzdro
• Hřeben: Hřeben na obočí, 5mm přesný hřeben

Design
• Barva: Šedá

Střihací systém
• Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity
• Břity s vysokým výkonem: Pro jemné zastřihování

Design
• Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná 

manipulace

Snadné použití
• Čištění: Plně omyvatelný
• Suché a mokré používání: Nepromokavý

Snadné použití
• Není třeba mazat

Servis
• 2letá celosvětová záruka

Spotřeba
• Typ baterie: AA
•
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