
Strihač brady

Beardtrimmer series
1000

 
Pro Skin Trimmmer

4 zabudované nastavenia dĺžky

Napájanie z batérií typu AA

Až 2 mesiace používania*

 
BT1000/15

Zastrihávač Pro Skin
Dlhotrvajúci výkon, žiadne kompromisy pri starostlivosti o pleť

Zastrihávač brady Philips série 1000 prináša pri každom použití vynikajúce

výsledky, ktoré sú šetrné k pokožke. S jednou súpravou batérií ho môžete používať

až 2 mesiace.

Zastrihávač jemný k pokožke

Zaoblené hroty pre hladký kontakt s pokožkou

Nastavenia dĺžky od 1,5 mm do 7 mm, 0,5 mm bez hrebeňa

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre presný a rovný strih

Dlhodobý výkon

Až 120 minút bezšnúrového používania

Odolná konštrukcia

2-ročná celosvetová záruka, bez potreby mazania

Vďaka výklopnej hlave môžete zariadenie jednoducho vyčistiť pomocou dodanej

kefky



Strihač brady BT1000/15

Hlavné prvky Technické údaje

Výkonný a šetrný k pokožke

Čepele sú vždy mimoriadne ostré a poskytnú

účinné a dokonalé oholenie. Vďaka zaobleným

hranám čepelí a nástavcov nebude vaša

pokožka nikdy podráždená.

4 zabudované nastavenia dĺžky

Vysuňte hrebeň do požadovaného nastavenia

dĺžky, od 1,5 do 7 mm, alebo používajte bez

hrebeňa pre 0,5 mm strnisko.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou a nikdy ich netreba mazať.

Jednoduché čistenie

Jednoducho vyklopte zastrihávaciu hlavu a

pomocou dodanej čistiacej kefky odstráňte

zachytené vlasy.

Dlhá životnosť batérie

Až 2 mesiace používania s jednou súpravou

batérií, 120-minútový výkon bez použitia šnúry.

(Batérie typu AA nie sú súčasťou balenia)

Hrebeň sledujúci kontúry

Flexibilný vodiaci hrebeňový nástavec sleduje

kontúry tváre, aby bolo zastrihávanie

rovnomerné, jednoduché a pohodlné.

 

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej

ocele

Zuby, ktoré nepoškriabu: Pre vyššie pohodlie

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka

Jednoduché používanie

Čistenie: Výklopná hlava

Dizajn

Farba: Morská zelenomodrá

Príkon

Typ batérie: Batéria typu AA (nie je súčasťou

balenia)

Servis

2-ročná záruka: áno

Bez potreby oleja: áno

 

* S 1,5 V alkalickými batériami typu AA, LR6
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