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Najwyższa precyzja
Jedyny trymer do brody z prowadnicą laserową

Zachowaj pełną kontrolę nad kształtem brody dzięki wyjątkowej prowadnicy

laserowej. Umożliwia ona stworzenie precyzyjnej i symetrycznej stylizacji bez

ryzyka niepowodzenia.

Precyzja

Wyjątkowa prowadnica laserowa zapewnia precyzyjne, symetryczne rezultaty

Kółko ustawień długości blokuje wybrane ustawienie

Dwustronny trymer: końcówki 32 mm i 15 mm ułatwiające dokładne golenie

Możliwość ustawienia długości zarostu na 0,4 mm daje efekt 3-dniowego zarostu

Działanie łagodne dla skóry

Delikatne i niezwykle wydajne ostrza trymera zapewniają idealne przycinanie

Wygodne użytkowanie

100% wodoodporność gwarantuje wygodę czyszczenia

Precyzyjne nasadki grzebieniowe do pojedynczych włosów i do brody

Wyświetlacz LED zapewnia informacje o wybranych ustawieniach długości

Wyświetlacz LED zapewnia informacje o poziomie naładowania akumulatora

2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć, brak konieczności dodatkowej

konserwacji.

Ochronne etui do przechowywania i przenoszenia urządzenia

60 minut działania po 1 godzinie ładowania; możliwość podłączenia do sieci
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Zalety

Pierwsza na świecie prowadnica laserowa

Wyjątkowy, laserowy system prowadzący

wyświetla linię mocnego światła, która ułatwi

Ci wyznaczenie linii zarostu przed

przycinaniem. Pokazuje, gdzie zostaną

przycięte włosy, dzięki czemu za każdym

razem uzyskasz pożądany efekt.

17 blokowanych ustawień długości

Aby ustawić preferowaną długość przycinania,

wystarczy obracać kółko ustawień długości na

uchwycie do momentu wyświetlenia się

żądanej długości. Zostaje ona zablokowana, co

umożliwia precyzyjne, równe przycinanie.

Dwustronny trymer

Pod nasadką grzebieniową o regulowanej

długości znajduje się dwustronny precyzyjny

trymer. Jedna strona to niezwykle wydajny

trymer o szerokości 32 mm. Po drugiej stronie

znajduje się precyzyjny trymer o szerokości

15 mm, który doskonale nadaje się do

przycinania włosów na małych

powierzchniach, np. pod nosem lub wokół ust.

Został zaprojektowany tak, aby przycinać

włosy bardzo krótko, chroniąc jednocześnie

skórę, a jego niewielkie rozmiary i wygięta

konstrukcja ułatwiają śledzenie ruchów

podczas tworzenia cienkich linii i

dopracowywania detali.

Delikatny i niezwykle wydajny

Stalowe ostrza delikatnie ocierają się o siebie,

co sprawia, że ostrzą się podczas przycinania!

Pozostają idealnie ostre, dzięki czemu zawsze

dokładnie i skutecznie tną włosy.

Jednocześnie końcówki ostrzy i nasadki

grzebieniowe są zaokrąglone, co zapobiega

podrażnieniom skóry.

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Po 1 godzinie ładowania można korzystać z

trymera bezprzewodowo przez 60 minut. Jeżeli

w trakcie przycinania wyczerpie się

akumulator, wystarczy podłączyć urządzenie

do prądu, aby kontynuować pracę.

100-procentowa wodoodporność

Aby wyczyścić głowicę trymera, wystarczy

opłukać ją pod kranem.

Nasadki do brody i pojedynczych włosów

Precyzyjna nasadka grzebieniowa do

pojedynczych włosów zapewnia większą

dokładność. Użyj jej zamiast nasadki

grzebieniowej do brody, aby przyciąć włosy w

trudno dostępnych miejscach albo zaokrąglić

brzegi brody. Nasadka grzebieniowa do brody

daje większą kontrolę umożliwiającą szybkie i

równe przycinanie.

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED pokazuje wybrane

ustawienie długości w milimetrach,

gwarantując pełną kontrolę.

Wskaźnik LED poziomu naładowania

Wyświetlacz LED informuje o poziomie

naładowania akumulatora, dzięki czemu nigdy

nie zaskoczy Cię rozładowane urządzenie.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

Nasadka grzebieniowa do brody

Nasadka grzebieniowa do pojedynczych

włosów

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Etui

Łatwa obsługa

Czyszczenie: 100% wodoodporności

Czas pracy akumulatora: 60 minut pracy po 1

godzinie ładowania

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Precyzja

Ustawienia długości: 17 ustawień długości, od

0,4 mm do 7 mm

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji
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