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Paras tarkkuus vähällä vaivalla
Edistynyt muotoja myötäilevä järjestelmä

Tässä ladattavassa Philips-kotiparturissa on patentoitu zoomausrengas

varmistamassa helpon pituuden valitsemisen. Tarkkuus, pään muotoja myötäilevä

kampa ja litiumioniakku takaavat entistä nopeamman ja mukavamman

hiustenleikkuun.

Paras tarkkuus

Pään muotoja seuraava kampa nopeuttaa ja lisää mukavuutta

Ihoystävälliset terät ja kammat

Ammattimaista tarkkuutta: 40 lukittavaa pituusasetusta

Vähällä vaivalla

Säädettävät ohjauskammat lisäävät käyttömukavuutta

Täysi pestävyys helpottaa puhdistamista

Nopeasti latautuva: 1 h / 60 minuuttia johdotonta käyttöä

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Akun täyden ja heikon varauksen ilmaisin

Tuote toimitetaan ylellisessä säilytys- ja suojakotelossa

Itseteroittuvat terät

Kestovoideltu
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Kohokohdat

Pään muotoja myötäilevä kampa

2D-kammat seuraavat hellästi pään muotoja ja

takaavat tasaisen ja mukavan hiustenleikkuun.

Ihoystävällinen

Philips-kotiparturin terien ja kampojen

pyöristetyt reunat eivät naarmuta ihoa.

Säädettävät ohjauskammat

Valitse ja aseta haluttu hiusten pituus helposti,

et tarvitse lisäosia.

Täysin pestävä

Voit pestä Philips-kotiparturin kätevästi ja

perusteellisesti juoksevalla vedellä.

Nopeasti latautuva akku

Litiumioniakku latautuu täyteen tunnissa ja

takaa jatkuvan, jopa 60 minuutin johdottoman

käytön.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Headgroom-laitetta voidaan käyttää sekä

virtajohdon kanssa että ilman sitä, mikä lisää

joustavuutta ja käyttömukavuutta

Latauksen ilmaisin

Valaistu näyttö vilkkuu valkoisena, mikä

ilmoittaa akun latautuvan. Akun latauduttua

täyteen valo palaa jatkuvasti.

Ylellinen säilytyskotelo

Säilytä laite ja lisävarusteet turvallisesti

samassa säilytyskotelossa. Mukana

muotoilukampa, sakset ja puhdistusharja.

Itseteroittuvat terät

Itseteroittuvat, ruostumattomasta teräksestä

valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään ja

varmistavat huippuleikkaustuloksen.

Kestovoideltu

Ei vaadi öljyämistä.

40 pituusasetusta

2 kammalla 40 pituusasetusta 1 mm:n välein

välillä 3–40.
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Tekniset tiedot

Leikkausjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 41 mm

Pituusasetusten määrä: 40

Pituusasetusalue: 3–42 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 1 mm

Itseteroittuvat terät ruostumatonta terästä:

KYLLÄ

Ei vaadi huoltoa, eikä öljyä: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Tarkennusrengas: Helpottaa pituuden

määrittämistä

Näyttö: Latauksen ilmaisin

Virransyöttö

Akkutyyppi: Litiumioni

Latausaika: 1 tunti

Käyttöaika: 60 minuuttia

Muotoilu

Sopii käteen: Sivupaneelit

Muoto: Ergonominen

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja: KYLLÄ

Parturintarvikkeet: Muotoilukampa ja sakset

Ylellinen kotelo: KYLLÄ

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ
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