
 

Aparador para nariz,
orelhas e sobrancelhas

Nose trimmer series
3000

 
100% de conforto sem puxar

Sistema de proteção

Totalmente lavável, pilha AA

2 pentes para sobrancelhas,
bolsa

 

NT3650/16

Máximo conforto sem puxar
Apare pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas com o máximo

conforto

O aparador para pelos do nariz Philips da série 3000 apara pelos do nariz,

orelhas e sobrancelhas confortavelmente. A nova tecnologia PrecisionTrim e o

sistema de proteção foram concebidos para oferecer um aparar fácil e eficiente

sem arrancar e puxar.

Sistema de proteção

Apare pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas com conforto total

A nossa proteção para a pele oferece um aparar fácil e seguro

Tecnologia PrecisionTrim

Apare os pelos sem esforço com o rápido cortador de dupla face

Fácil de utilizar

Pega texturizada com interruptor deslizante para ligar/desligar

Totalmente lavável para uma limpeza fácil

Pilha AA incluída na embalagem

Fabricado para durar

Fabricado para durar
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Destaques

Apare facilmente os pelos indesejados

Alcance e remova facilmente pelos

indesejados do nariz e das orelhas de forma

eficiente. Certifique-se de que as narinas

estão limpas antes de utilizar e introduza

cuidadosamente o aparador no interior do

nariz no máximo 0,5 cm, fazendo-o circular

lentamente. Ao aparar pelos das orelhas,

certifique-se de que as orelhas não têm cera.

Para os pelos das sobrancelhas, deslize um

dos dois pentes (3 e 5 mm) para os sulcos e

apare com uma ligeira pressão, movimentando

no sentido oposto ao do crescimento dos pelos

para aparar a sobrancelha de forma uniforme

até ao comprimento pretendido.

Sistema de proteção

O nosso sistema de proteção apresenta uma

cobertura sobre as lâminas concebida para

garantir que estas nunca entram em contacto

com a pele enquanto orienta os pelos de forma

segura na direção da unidade de corte. O

sistema de proteção foi concebido para tornar

o corte confortável e seguro,

minimizando as falhas no corte e evitando que

os pelos sejam puxados ou arrancados e a

ocorrência de golpes ou cortes indesejados.

Tecnologia PrecisionTrim

O nosso inovador cortador apresenta uma

dupla face para garantir que todo o cabelo é

cortado de forma rápida e sem esforço a partir

de qualquer ângulo e em qualquer direção. As

lâminas são fabricadas em aço inoxidável

resistente e concebidas para durar.

Fácil manuseamento

Ligue/desligue facilmente o seu dispositivo

com uma mão. A pega texturizada permite

agarrar da melhor forma, mesmo quando

molhada, para que obtenha um melhor

controlo durante a utilização do aparador.

Totalmente lavável

Este aparador é resistente à água, por isso, é

fácil de limpar: basta enxaguá-lo em água

corrente.

Funciona a pilhas

Este aparador funciona com uma pilha AA

incluída na embalagem, para que o seu

aparador esteja pronto a utilizar de imediato.

Para substituir a pilha, abra o dispositivo

rodando suavemente a parte inferior para a

esquerda. Puxe a parte inferior na sua direção

para alcançar o compartimento da pilha.

2 anos de garantia mundial

Todos os nossos produtos de cuidados de

higiene masculinos foram concebidos para

durar e para proporcionar um desempenho

fiável, dia após dia. Este aparador é fornecido

com uma garantia mundial de 2 anos.
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Especificações

Sistema de corte

Lâminas de alto desempenho: Para um aparar

suave

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Fácil de utilizar

Limpeza: Lavável

Húmido e seco: Pode ser utilizado no chuveiro

Não necessita de lubrificação

Acessórios

Pente: Pente para sobrancelhas, Pente de

precisão de 5 mm

Bolsa: Bolsa de viagem

Design

Cor: Cinzento

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Potência

Tipo de bateria: AA

Assistência

2 anos de garantia mundial
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