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Pro Skin vágókészülék

4 beépített hosszbeállítás

AA elemes működtetés

Akár 2 hónap használat*
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Pro Skin vágókészülék
Hosszan tartó teljesítm.,nem szükséges kompromisszum a

bőrre nézve

A Philips Beardtrimmer Series 1000 folyamatosan bőrbarát borotválást biztosít.

Használja a vágókészüléket akár 2 hónapig ugyanazzal az elemkészlettel.

Bőrbarát vágókészülék

A bőrbarát lekerekített végek tökéletesen illeszkednek a bőrhöz

1,5 mm-től 7 mm-ig terjedő hosszbeállítások, fésű nélkül 0,5 mm-es hosszbeállítás

Kontúrkövető fésű a precíz és egyenletes vágás

Hosszan tartó működés

Akár 120 perc vezeték nélküli használat

Tartós használatra tervezve

2 éves, a világ minden részére kiterjedő garancia, nincs szükség olajozásra

A kipattintható fejnek köszönhetően könnyen tisztítható a mellékelt tisztítókefével



Szakállvágó BT1005/10

Fénypontok Műszaki adatok

Bőrbarát, csúcsminőségű

A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig

tökéletes frizurát készíthessen velük,

ugyanakkor a lekerekített végeik és a fésűk

megakadályozzák az irritációt.

4 beépített hosszbeállítás

Csúsztassa a fésűt a kívánt hosszbeállításhoz

(1,5-7 mm), vagy 0,5 mm-es borostához

használja a fésű nélkül.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával rendelkeznek és nincs szükségük

olajozásra.

Könnyű tisztítás

Egyszerűen pattintsa ki a vágófejet és a

mellékelt tisztítókefével söpörje ki a hajakat.

Hosszú akkumulátor-élettartam

Akár 2 hónap használat ugyanazzal az

elemkészlettel, 120 perc vezeték nélküli

használat. (Az AA elemek nincsenek

mellékelve.)

Kontúrkövető fésű

A rugalmas vezetőfésű kényelmes módon

biztosítja az egyenletes végeredményt azáltal,

hogy az arc vonalának minden hajlatát követi.

 

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Tartozékok

Karbantartás: Tisztítókefe

Egyszerű használat

Tisztítás: Lepattintható fej

Formatervezés

Szín: Fekete

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: AA elem (nem tartozék)

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

 

* AA típusú alkáli, LR6, 1,5 V-os elemekkel
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