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Cilt Dostu Düzeltici

4 dahili uzunluk ayarı

AA pille çalışır

2 aya varan kullanım*

 
BT1000/15

Cilt Dostu Düzeltici
Uzun süren performans, tahrişsiz cilt

Philips Sakal Düzeltici 1000 Serisi, her seferinde cilt dostu düzeltme sonuçları

sunar. Tek bir pil seti ile düzelticiyi 2 aya kadar kullanabilirsiniz.

Ciltle dost düzeltici

Pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlar

1,5 mm - 7 mm uzunluk ayarı, tarak olmadan 0,5 mm

Hassas ve eşit şekillendirme için yüz hatları algılama tarağı

Uzun ömürlü performans

120 dakikaya kadar kablosuz kullanım

Uzun ömürlü

Dünya çapında 2 yıl garanti, yağlama gerektirmez

Çıkabilen başlık, birlikte verilen fırça ile temizlemeyi kolaylaştırır



Sakal düzeltici BT1000/15

Özellikler Teknik Özellikler

Cilt dostu yüksek performans

Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili

şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak

bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını

önler.

4 dahili uzunluk ayarı

Tarağı 1,5 mm - 7 mm arasında istenen

uzunluk ayarına kaydırın veya 0,5 mm kirli

sakal için tarak olmadan kullanın.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında 2 yıl garantilidir ve

yağlanmaları gerekmez.

Kolay temizlenir

Düzeltici başlığını çıkarın ve cihazın içindeki

saçları temizlemek için birlikte verilen

temizleme fırçasını kullanın.

Uzun pil ömrü

Tek pil seti ile 2 aya varan kullanım, 120

dakika kablosuz güç. (AA piller dahil değildir)

Hatlara uyum sağlayan tarak

Yüzünüzdeki her kıvrımı takip eden esnek

kılavuz tarağı, sakalınızı kolayca ve rahatça

şekillendirmenizi sağlar.

 

Kesme sistemi

Kesici ünite: Paslanmaz çelik bıçaklar

Çizilmez dişler: Daha fazla konfor için

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Kolay kullanım

Temizleme: Çıkabilen başlık

Tasarım

Renk: Su mavisi

Güç

Pil Tipi: AA pil (dahil değildir)

Hizmet

2 yıl garantili

Yağlamak gerekmez

 

* Alkalin AA, LR6, 1,5 V pil ile
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