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A világ első számú lézervezérelt szakállvágója
Tökéletes szimmetria a lézervezérléses technológia révén

Az exkluzív lézervezérlési rendszer segítségével Ön is tökéletes szakállat alakíthat

ki. Kövesse a piros fényvonalakat, és vágja le teljesen szimmetrikusan szakállát

arca mindkét oldalán.

Pontosság

A lézervezérlés révén minden egyes alkalommal pontos, szimmetrikus formára

igazíthatja szakállát

Szakállvágás pontos, 0,2 mm-es léptékkel 0,4 mm és 7 mm között

Igazító vágókészülék a tökéletes szegélyekért és részletekért

Hatékony vágás

A teljesen fém pengék kettős éllel rendelkeznek a gyorsabb vágás érdekében

Megemeli és vezeti a szőrszálakat az erőfeszítés nélküli egyenletes formázásért

Konzisztens, egyenletes vágás dús szőrzet esetén is

A lekerekített csúcsok meggátolják a bőrirritációt

Akkumulátor

80 perc használati idő 1 óra töltés után, vagy használat konnektorról

Egyszerű használat

A LED-es kijelző egyértelműen megjeleníti a beállított hosszúságot

Hamar megnézheti a szakállvágó akkumulátorának állapotát

Egyszerű, de alapos tisztítás
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Fénypontok

Lézervezérlés

Az exkluzív lézervezérlési rendszer

segítségével Ön is tökéletes szakállat alakíthat

ki. Kövesse a piros fényvonalakat, és vágja le

teljesen szimmetrikusan szakállát arca mindkét

oldalán.

Tiszta fém pengék

A 100%-ban rozsdamentes acélból készült

pengék kiemelkedően erősek, és dupla élezést

kapnak. Ez azt jelenti, hogy rendkívül hosszú

ideig nem kopnak el, és akár a legvastagabb

szőrrétegen is képesek átvágni magukat. A

szakállvágás közben a pengék egymáshoz

dörzsölődnek, így élezik magukat. Így minden

alkalommal pontosan, egyenletesen vághatja

le szakállát.

Innovatív Lift & Trim rendszer

Vágja le a borostát egyetlen gyors mozdulattal.

Az innovatív Lift & Trim rendszerünk minden

egyes szőrszálat megemel, majd a kettős élű,

rozsdamentes acél pengék felé vezeti. Az

eredmény: egyenletes borosta vagy formázás

egyetlen mozdulattal.

Fejlett lítium-ion akkumulátor

A fejlett lítium-ion akkumulátor lehetővé teszi,

hogy a szakállvágót 1 órás töltést követően 80

percig vezeték nélkül használják. Ha a

szakállvágás közben kezdene lemerülni az

akkumulátor, egyszerűen dugja be a

készüléket a konnektorba, ez a szakállvágó

ugyanis vezeték nélkül és bedugva egyaránt

használható.

0,2 mm-es pontosság

A szőr hosszát 0,2 mm-es pontossággal

választhatja meg, így pontosan úgy alakíthatja

ki szakállát, ahogy Ön szeretné. A beállítókerék

segítségével válassza ki, majd rögzítse a kívánt

hosszt, amely 0,4 mm és 7 mm között lehet.

LED-kijelző

A beállítókerék forgatása közben a LED-es

kijelzőn követheti, hogy éppen hány

milliméteres hosszúság van beállítva.

3 szintes töltöttségjelző

Egyetlen szempillantással megállapíthatja,

hogy kell-e tölteni a vágókészülék

akkumulátorát. 3 könnyen érthető sáv jelzi,

hogy mennyi töltöttség maradt még, illetve,

hogy hogy áll a töltés, ha a vágókészülék be

van dugva.

iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2017

Szakállvágó 9000-es szériaiF

FORMATERVEZÉSI DÍJ 2017

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.

A Red Dot díj 2017-es nyertese

Szakállvágó 9000-es szériaA Red Dot díj

2017-es nyertese
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete): 0,2 mm-től

A hosszbeállítások széles választéka: 0,4 - 7

mm

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült

vágópengék

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Lézervezérlés: Tökéletesen szimmetrikus

szakáll

Hosszbeállítások száma: 17 hosszbeállítás

Tartozékok

Fésű: Beépített szőrszálemelő fésű

Igazító vágókészülékkel

Védőtok: Utazótáska

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 80 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható

hosszbeállítások

Kijelző: Digitális hosszbeállítások, 3 szintes

akkumulátor-jelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli

használat

Kialakítás

Kidolgozás: Króm kivitel

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra
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