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Комплект за оформяне "5 в 1"
Създайте своя собствена физиономия

Този професионален комплект за оформяне Philips е точното средство, с което да създадете подходящия вид за всеки

отделен случай.

Отлична работа, даваща ви превъзходно усещане

Гребен за следване на контура за бързина и удобство

Самонаточващи се ножчета SteelWave за прецизен резултат

Изглеждайте така, както желаете

9 вградени настройки за дължина от 1-18 мм

Гребен за брада и мустаци с 9 настройки за дължина

Машинка за подстригване на брада и коса - нормален размер

Машинка за подстригване за нос и уши за подстригване на нежеланите косми

Машинка за фино подстригване, за да създадете и поддържате очертанията си

Осигурява оптимална мощност

Употреба без кабел за максимална свобода

Поставка за зареждане, за удобно съхранение
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Акценти Спецификации

Гребен за следване на контура

Гребенът за следване на контура се приспособява

към всяка извивка, давайки бърз и удобен резултат.

Самонаточващи се ножчета

Революционните вълнообразни самонаточващи се

ножчета направляват и подрязват косата, като

резултатът е прецизен и равномерен.

9 вградени настройки за дължина

Изберете и фиксирайте желаната дължина в голям

диапазон от възможни дължини.

Гребен за брада и мустаци

Оформяне на брадата ви точно така, както желаете.

Машинка за подстригване - нормален размер

Използването на машинката за подстригване -

нормален размер без гребен дава вид с набола брада.

Машинка за подстригване за нос и уши

Задължителна добавка към комплекта ви за оформяне

на тялото, за да не допускате нежелани косми.

Машинка за фино подстригване

Създайте по прецизен начин всяка прическа, която

желаете.

Само употреба без кабел

Употреба без кабел за максимална свобода

Поставка за съхранение и зареждане

Поставката за зареждане позволява удобно

съхранение и гарантира, че уредът е напълно

зареден и готов за употреба

 

Изглеждайте така, както желаете

Фризьорски инструменти: 9-позиционен гребен на

машинката за подстригване

Работни показатели

Размер на машинката за подстригване: 21-32 мм

Система за захранване

Употреба: Само без кабел

Време за зареждане: 10 часа

Продължителност на работа: 35 минути

Поддръжка

Овлажняване: Ножчетата не се нуждаят от

смазване

Почистване: Четка за почистване

Лесна употреба

Дисплей: Индикатор за зареждане
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