
Sada pro péči o
vzhled

Multigroom

 

Úprava za 35 minut

Pro vousy, nos a uši

 

QG3030/10

Vytvořte svůj vlastní vzhled
Sada pro péči o vzhled 4 v 1

Sada pro péči o vzhled 4 v 1 Philips QG3030 s vylepšenou efektivitou a

zastřihovačem šetrným k pokožce pro oblasti nosu, uší, obočí a bradky. Je

navržena pro vytvoření jakéhokoli stylu s výjimečnou přesností a poskytne vám

pocit radosti z perfektně odvedené práce.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Ostřejší hrany pro lepší střihací výkon

Zaoblený chránič je jemnější a lépe klouže po pokožce

Dobíjecí bezšňůrový

Nabízí maximální snadnost používání

Omyvatelné nástavce

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Zastřihovač v plné velikosti na vlasy a vousy

Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Hřeben na bradku a knír lze zajistit v devíti nastaveních



Sada pro péči o vzhled QG3030/10

Přednosti

Široký zastřihovač

Pomocí zastřihovače v plné velikosti bez

hřebenu má za výsledek vzhled strniště.

Nové ostřejší hrany

Ostřejší hrany zaručují lepší střihací výkon a

přinášejí tak rychlejší a lepší výsledky

Zaoblený chránič

Zaoblené špičky zastřihovače brání poškrábání

kůže a zvyšují pocit pohodlí

Omyvatelné nástavce

Omyvatelné nástavce pro rychlé a pohodlné

čištění.

Doba nabíjení a používání

10 hodin nabíjení zajistí až 35 minut provozu

bez síťové šňůry.

Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Ke snadnému a bezbolestnému zastřihnutí

chloupků.

9 pozic nastavení hřebenu na bradku a knír

9 nastavení délky umožňuje tímto

zastřihovačem Philips zastřihnout vousy na

tváři přesně tak, jak chcete.
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Specifikace

Snadné použití

Mokrý a suchý provoz: Omyvatelné nástavce

Napájení

Typ baterie: NiMH

Doba nabíjení: 10 hodin

Provozní doba: 35 minut

Využití: Pouze bezdrátové

Univerzální napětí: 100-240 V

Příslušenství

Nabíječka: Ano

Pouzdro pro skladování: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Nástroje pro vytváření zástřihů: Hřeben na

bradku a knír

Počet nastavení délky: 9 bezpečných

nastavení délky

Nástavce

Široká zastřihovací jednotka: Ano mm

Zastř. chl. v nose, uších a obočí: Ano

Údržba

Záruka: 2letá celosvětová záruka

Mazání: Břity nepotřebují mazání
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