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Aparat de tuns Pro Skin

4 setări pentru lungime
integrate

Funcţionare cu baterie AA

Până la 2 luni de utilizare*

 
BT1005/10

Aparat de tuns Pro Skin
Performanţe de lungă durată fără probleme pentru piele

Aparatul Beardtrimmer seria 1000 de la Philips oferă de fiecare dată o tundere

perfectă fără să afecteze pielea. Foloseşte-l cu un singur set de baterii timp de

aproape 2 luni.

Aparat de tuns care nu afectează pielea

Sugestii complete referitoare la piele pentru un contact delicat cu pielea

Setări de lungime de la 1,5 mm la 7 mm, 0,5 mm fără pieptene

Pieptene care urmăreşte conturul pentru o tundere precisă şi uniformă

Performanţă durabilă

Până la 120 min de utilizare fără fir

Făcut să reziste

Garanţie internaţională de 2 ani, nu necesită lubrifiere

Capul cu deschidere facilitează curăţarea cu peria furnizată



Aparat de tuns barba BT1005/10

Repere Specificaţii

Performanţă delicată cu pielea

Lamele rămân bine ascuţite pentru a tăia

întotdeauna părul uniform şi eficient, dar sunt

prevăzute cu vârfuri rotunjite pentru a-ţi proteja

pielea.

4 setări pentru lungime integrate

Glisează pieptenele în sus până la setarea de

lungime dorită, de la 1,5 la 7 mm, sau

utilizează-l fără pieptene, pentru un aspect

nebărbierit de 0,5 mm.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

construite să dureze. Acestea vin cu o garanţie

internaţională de 2 ani şi nu necesită lubrifiere.

Uşor de curăţat

Doar deschide capul şi foloseşte peria de

curăţare furnizată pentru a îndepărta orice fire

de păr rămase.

Durată de viaţă lungă a bateriei

Până la 2 luni de utilizare cu un set de baterii,

120 minute alimentare fără fir. (Bateriile AA nu

sunt incluse)

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptene de ghidare flexibil care urmăreşte

automat fiecare contur al feţei tale pentru

obţinerea unei tunderi uniforme într-un mod

confortabil.

 

Sistem de tăiere

Element de tăiere: Lame din oţel inoxidabil

Dinţi care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Accesorii

Întreţinere: Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Curăţarea: Cap cu deschidere automată

Design

Culoare: Negru

Alimentare

Tip de baterie: Baterie AA (neinclusă)

Service

Garanţie de 2 ani

Nu este necesară lubrifierea

 

* Cu baterii alcaline AA, LR6, 1,5 V
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