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Zastřihovač Pro Skin
Dlouhotrvající výkon, bez kompromisů pro pokožku

Zastřihovač vousů Philips Series 1000 poskytuje výsledky, které potěší vaši

pokožku při každém použití. Používejte zastřihovač až 2 měsíce s jednou sadou

baterií.

Zastřihovač šetrný k pokožce

Zaoblené špičky šetrné k pokožce zaručují dokonalý kontakt s pokožkou

Nastavení délky od 1,5 mm do 7 mm, bez hřebenu 0,5 mm

Hřeben pro kopírování obrysů tváře pro přesné a rovnoměrné zastřihnutí

Dlouhodobý výkon

Čas provozu bez kabelu: až 120 minut

Neuvěřitelně odolný

2letá celosvětová záruka, není třeba olej

Díky otevírací hlavě je čištění přiloženým kartáčem snadné



Zastřihovač vousů BT1005/10

Přednosti Specifikace

Vysoce výkonný, šetrný k pokožce

Břity jsou stále mimořádně ostré a vždy stříhají

vousy úhledně a účinně. Mají však zaoblené

špičky a hřebeny, aby nedocházelo

k podráždění pokožky.

4 možnosti nastavení délky

Vysuňte hřeben do požadované polohy od 1,5

do 7 mm, nebo použijte zastřihovač bez

hřebenu, chcete-li 0,5mm strniště.

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky určené pro péči o vzhled

jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou

celosvětovou záruku a nikdy je nemusíte

promazávat.

Snadné čištění

Jednoduše vyjměte zastřihovací hlavu

a použijte dodaný čisticí kartáč k odstranění

vlasů.

Dlouhá životnost baterie

Až 2 měsíce používání na jednu sadu baterií,

120 minut provozu bez kabelu. (Baterie AA

nejsou součástí balení.)

Hřeben kopírující obrysy tváře

Vodicí hřeben kopíruje každou křivku tváře.

Výsledkem je rovnoměrná a pohodlná úprava

s minimem námahy.

 

Střihací systém

Střihací jednotka: Nerezové ocelové břity

Zuby, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček

Snadné použití

Čištění: Otevření hlavy

Design

Barva: Černá

Spotřeba

Typ baterie: Baterie AA (není součástí balení)

Servis

2letá záruka: Ano

Není třeba olej: Ano

 

* Alkalické baterie AA, LR6, 1,5V
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