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Δημιουργήστε το δικό σας στυλ

Αυτό το σετ επαγγελματικής περιποίησης της Philips είναι το απόλυτο εργαλείο φορμαρίσματος για τη δημιουργία του

κατάλληλου στυλ για κάθε περίσταση.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

9 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους από 1-18 χιλ.

Οδηγός για γένια και μουστάκι με 9 ρυθμίσεις μήκους

Φαρδύ εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια και μαλλιά

Εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη & αφτιά για το ψαλίδισμα ανεπιθύμητων τριχών

Τρίμερ ακριβείας για τη δημιουργία και τη διατήρηση των γραμμών σας

Βέλτιστη ισχύς

Ασύρματη χρήση για μέγιστη ελευθερία

Βάση φόρτισης για πρακτική αποθήκευση
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος

προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας

γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες

λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για

ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

9 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Οδηγός για γένια και μουστάκι

Κοπή των τριχών του προσώπου σας ακριβώς

όπως επιθυμείτε.

Eξάρτημα ψαλιδίσματος

Η χρήση του φαρδύτερου εξαρτήματος ψαλιδίσματος

χωρίς οδηγό δημιουργεί το λουκ των 'τριών

ημερών'.

Εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη & αφτιά

Ένα εξάρτημα που δεν πρέπει να λείπει από το σετ

περιποίησής σας για να κρατάτε μακριά τις

ανεπιθύμητες τρίχες.

Τρίμερ ακριβείας

Δημιουργήστε όποιο στυλ επιθυμείτε με ακρίβεια.

Μόνο ασύρματη χρήση

Ασύρματη χρήση για μέγιστη ελευθερία

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης

Η βάση φόρτισης αποτελεί μια πρακτική λύση

αποθήκευσης και διασφαλίζει ότι η συσκευή σας

είναι πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση

 

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Εργαλεία στάιλινγκ: Χτένα κουρέματος μαλλιών 9

θέσεων

Απόδοση

Μέγεθος κόπτη: 21-32 χιλ.

Ισχυρό σύστημα

Χρήση: Μόνο χωρίς καλώδιο

Χρόνος φόρτισης: 10 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά

Συντήρηση

Λίπανση: Οι λεπίδες δεν χρειάζονται λίπανση

Καθάρισμα: Βούρτσα καθαρισμού

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ένδειξη φόρτισης
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