
Σετ περιποίησης

Multigroom

  35 λεπτά

Για γένια, μύτη και αφτιά

 

QG3030/10 Δημιουργήστε το δικό σας στυλ
Σετ περιποίησης 4 σε 1

Κιτ περιποίησης 4 σε 1 της Philips, με νέα βελτιωμένη απόδοση και τρίμερ φιλικό προς το

δέρμα για μύτη/αυτιά/φρύδια και γένια. Σχεδιασμένο για να δημιουργεί το στυλ που θέλετε με

κορυφαία ακρίβεια, δίνοντάς σας την ικανοποίηση ενός τέλειου αποτελέσματος.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Αιχμηρότερες ακμές για βελτιωμένη απόδοση κοπής

Το στρογγυλεμένο περίβλημα προστασίας είναι πιο απαλό και γλιστράει καλύτερα στο δέρμα

Επαναφορτιζόμενη/χωρίς καλώδιο

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Πλενόμενα εξαρτήματα

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Φαρδύ εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια και μαλλιά

Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

Η χτένα για γένια και μουστάκι κλειδώνει σε 9 ρυθμίσεις



Σετ περιποίησης QG3030/10

Χαρακτηριστικά

Eξάρτημα ψαλιδίσματος

Η χρήση του φαρδύτερου εξαρτήματος ψαλιδίσματος

χωρίς οδηγό δημιουργεί το λουκ των 'τριών

ημερών'.

Νέες, αιχμηρότερες ακμές

Οι αιχμηρότερες ακμές παρέχουν βελτιωμένη

απόδοση κοπής, για ταχύτερα και καλύτερα

αποτελέσματα

Στρογγυλεμένο περίβλημα προστασίας

Τα στρογγυλεμένα άκρα του εξαρτήματος

ψαλιδίσματος αποτρέπουν τους τραυματισμούς του

δέρματος και παρέχουν στο σώμα σας την υπέρτατη

άνεση

Πλενόμενα εξαρτήματα

Πλενόμενα εξαρτήματα για γρήγορο και εύκολο

καθάρισμα.

Χρόνος φόρτισης και χρήσης

Με 10 ώρες φόρτισης θα έχετε έως και 35 λεπτά

αυτονομία

Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

Για να τριμάρετε τις ανεπιθύμητες τρίχες εύκολα και

χωρίς πόνο.

Χτένα για γένια και μουστάκι 9 θέσεων

9 ρυθμίσεις μήκους για να ψαλιδίζετε τα γένια και το

μουστάκι σας ακριβώς όπως θέλετε με αυτό το

τρίμερ της Philips.
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Προδιαγραφές

Ευκολία στη χρήση

Υγρή και στεγνή χρήση: Πλενόμενα εξαρτήματα

Ισχυρό σύστημα

Τύπος μπαταριών: NiMH

Χρόνος φόρτισης: 10 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά

Χρήση: Μόνο χωρίς καλώδιο

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση: 100-240 V

Αξεσουάρ

Βάση φόρτισης

Θήκη φύλαξης

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Εργαλεία στάιλινγκ: Οδηγός για γένια και μουστάκι

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 9 ρυθμίσεις μήκους με

ασφάλεια

Εξαρτήματα

Λεπίδες τρίμερ, πλήρους μεγέθους

Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

Συντήρηση

Εγγύηση: Διετής εγγύηση διεθνώς

Λίπανση: Οι λεπίδες δεν χρειάζονται λίπανση
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