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QG3040/10

Kit de îngrijire 5 în 1
Creaţi-vă propriul aspect

Acest kit de îngrijire profesional Philips este cel mai bun instrument pentru a asigura aspectul potrivit pentru

orice ocazie.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Lame SteelWave cu ascuţire automată pentru rezultate de precizie

Creaţi-vă coafura dorită

9 setări de lungime integrate de la 1 la 18 mm

Pieptene pentru barbă şi mustaţă cu 9 setări de lungime

Maşină de tuns normală pentru barbă şi părul de pe cap

Maşină de tuns pentru nas şi urechi pentru a tunde firele de păr nedorite

Dispozitiv de tuns pentru detalii de precizie pentru a crea şi menţine liniile dvs.

Asigură o putere optimă

Utilizare fără fir pentru libertate maximă

Stativ de încărcare pentru depozitare comodă



Kit de îngrijire QG3040/10

Repere Specificaţii

Pieptene care urmăreşte conturul

Pieptenele care urmăreşte conturul se

adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate

rapide şi comode.

Lame cu ascuţire automată

Lamele ondulate revoluţionare, cu ascuţire

automată, direcţionează şi taie părul precis şi

uniform.

9 setări de lungime integrate

Selectează şi blochează lungimea preferată

într-un interval versatil de lungimi posibile.

Pieptene pentru barbă şi mustaţă

Tunderea părului facial exact aşa cum vă doriţi.

Maşină de tuns normală

Utilizând maşina de tuns normală fără

pieptene, veţi obţine o barbă cu aspect

nebărbierit.

Dispozitiv de tuns pentru nas şi urechi

Un accesoriu obligatoriu la setul dvs. de

îngrijire pentru a scăpa de firele de păr

nedorite.

Dispozitiv de tuns pentru detalii de precizie

Creaţi cu precizie orice stil doriţi.

Numai utilizare fără fir

Utilizare fără fir pentru libertate maximă

Stativ comod pt. păstrare şi încărcare

Suportul de încărcare oferă o depozitare

comodă şi se asigură că aparatul este complet

încărcat şi pregătit pentru utilizare

 

Creaţi-vă coafura dorită

Instrumente de coafare: Pieptene pentru

maşină de tuns, cu 9 poziţii

Performanţă

Dimensiunea maşinii de tuns: 21-32 mm

Sistem de alimentare

Utilizare: Numai fără fir

Durată de încărcare: 10 ore

Durată de funcţionare: 35 de minute

Întreţinere

Lubrifiere: Lamele nu necesită lubrifiere

Curăţarea: Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator încărcare
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