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Sıradışı hassasiyet
Lazer güdümlü tek sakal düzeltici

Özel lazer desteğiyle yüz kıvrımlarında olağanüstü kontrole sahip olun. İstediğiniz

düzgün ve simetrik tarzı güvenli bir şekilde yaratmanızı sağlar.

Hassas

Kusursuz, simetrik sonuçlar için benzersiz lazer güdümünü kullanın

Ayar tekeri seçtiğiniz uzunluk ayarına "kilitlenir"

Çift taraflı düzeltici: Mükemmel detaylar için 32 mm ve 15 mm kenarlar

0,4 mm kirli sakal ayarı size her gün 3 günlük mükemmel sakal görünümü sunar

Cilt dostu performans

Mükemmel tıraş için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

Kullanım kolaylığı

Kolay temizleme için %100 su geçirmez

Kusursuzluk için hassas tarak ve kontrol için sakal tarağı

LED ekranı seçtiğiniz uzunluk ayarını açık bir şekilde gösterir

LED ekranı pil seviyesini gösterir

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

Taşıma ve saklama için koruyucu çanta

1 saat şarj ettikten sonra 60 dakika kullanın veya prize takın
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Özellikler

Dünyanın ilk lazer güdümlü düzelticisi

Benzersiz lazer destekli sistem, düzeltme

yapmadan önce tarzınızı ayarlamanız için ince

bir ışık demeti yayar. Bu ışık demeti tüylerin

kesileceği bölgeyi göstererek her zaman

hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.

17 kilitli uzunluk ayarı

Tercih ettiğiniz düzeltme boyunu seçmek için

istediğiniz uzunluk gösterilene kadar koldaki

ayar tekerini çevirin. Düzgün ve eşit düzeltme

için seçtiğiniz uzunluk "kilitlenir".

Çift Taraflı düzeltici

Ayarlanabilir tarağın altında ters çevrilebilen,

çift taraflı hassas düzeltici bulunur. Kenarların

birinde 32 mm yüksek performanslı düzeltici

yer alır. Başlığı döndürdüğünüzde, diğer

kenarda burun altı ve ağız kenarı gibi küçük

alanlar için mükemmel 15 mm genişliğinde

hassas düzeltici bulunur. Bu düzeltici çok yakın

kesim yaparken cildinizi koruyacak şekilde

tasarlanmıştır ve küçük boyutu ve açılı

tasarımı, ince çizgileri ve ayrıntıları

oluştururken hareketlerinizi görebilmenizi

sağlar.

Cilt dostu yüksek performans

Çelik bıçaklar birbirlerini fırçalayacak şekilde

yerleştirildiklerinden, siz düzeltme yaparken

onlar kendi kendilerini biler! Her zaman

keskinliğini koruyan bıçaklar tüylerinizi tam

olarak almanızı sağlarken, yuvarlak uçları ve

tarakları cildin tahriş olmasını önler.

%100 su geçirmez

Düzeltici başlığını temizlemek için musluk

suyunda yıkayın.

Hassas taraklar ve sakal tarakları

Hassas tarak, sakalınızı daha hassas şekilde

düzeltmenizi sağlar. Zor noktalara ulaşmak

veya sakalınızın kenarlarını yuvarlatmak için

sakal tarağı yerine bunu kullanın. Sakal tarağı,

hızlı ve eşit düzeltme için daha fazla kontrol

sunar.

LED ekran

LED ekran seçtiğiniz uzunluk ayarını milimetre

cinsinden gösterir, böylece kontrol her zaman

sizde olur.

Pil seviyesi LED göstergesi

LED ekran pil seviyesini gösterir, böylece

hiçbir zaman hazırlıksız yakalanmazsınız.

Her gün, 3 günlük mükemmel sakal

3 günlük mükemmel sakal istiyorsanız

düzelticinin en kısa ayarı olan 0,4 mm'yi

kullanın. Mükemmel şekilde düzeltilmiş daha

uzun bir sakal için ayarı ihtiyacınız olan

uzunluğa getirin.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Sakal tarağı

Hassas Tarak

Bakım: Temizleme fırçası

Kese

Kullanım kolaylığı

Temizleme: %100 su geçirmez

Pille Çalışma süresi: 1 saat şarjla 60 dakika

çalışma süresi

Çalışma: Kablolu ve Kablosuz kullanım

Hassas

Uzunluk Ayarları: 0,4 mm - 7 mm arasında 17

Uzunluk

Güç

Otomatik voltaj: 100-240 V

Servis

Garanti: Dünya Çapında 2 Yıl Garanti

Kategorizasyon

Makaslar: Sakal Düzeltici 9000
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