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LUXE NEUS- EN OORHAARTRIMMER MET VACUÜM FUNCTIE

Deze nieuwste Panasonic ER-GN300 neus- en oorhaartrimmer stelt je in staat de haartjes met gemak te verwijderen 
dankzij de geavanceerde Dual-Edge Blade technologie voor het nauwkeurig trimmen van neus- en oorharen vanaf 0.5 
mm. en bijv. contouren op de wenkbrauwen. Het mesje snijdt niet alleen aan de zijkant maar ook aan de bovenzijde 
waardoor lange dieperliggende haren in de neus of oren niet gemist worden.

Het apparaat heeft een vacuüm functie en zuigt de afgesneden haartjes op, waardoor er geen losse haartjes in de 
neus of oren achterblijven. Het slimme reinigingssysteem waarbij het water opgezogen wordt en door de trimkop 
stroomt, spoelt de haartjes weg waardoor het apparaat optimaal gereinigd wordt en hygiënisch blijft.

Door de vorm van het apparaat waarbij de bovenste helft in een hoek van 10º staat, houdt je deze gemakkelijk vast 
en bereik je eenvoudig alle, ook de moeilijk te bereiken, haartjes.
  
Het apparaat werkt op 2 AAA batterijen met een gebruiksduur van 40 minuten. 

• Pijnloze ontharing dankzij de High Torque motor en de Dual-Edge Blade technologie
• Veilig in gebruik en zonder irritatie of schade van de huid door de perfecte uitgelijnde binnen- en buitenbladen 

en een kleine opening bovenop
• Afwasbaar en water doorlatend voor optimale reiniging  
• Duurzaam en scherp - Hypoallergene roestvrijstalen snijbladen

Optimale reiniging en hygiëne

Veilig in gebruik

Het mes snijdt ook aan de bovenkant

DUAL EDGE BLADE



Technische wijzigingen voorbehouden. Gewicht en afmetingen zijn bij benadering. Versie: 02/2018

TECHNISCHE GEGEVENS

Scheerkop
Materiaal trimblad Hypoallergeen Roestvrijstaal
Trimblad Dual-Edge

Kenmerken
Afspoelbaar •
Waterafvoer •
Motor High Torque Motor
Vacuum funktie •
Draadloos / bedraad Draadloos
Stroomvoorziening 2x AAA batterij
Gebruiksduur 40 min.

Logistieke data
H x B x D (product) Circa 164 x 34 x 38 mm
Gewicht (product) Circa 110 gram
Aantal per omdoos 10
H x B x D (omdoos) 124 x 379 x 292 mm
Gewicht (omdoos) 3,8 Kg


