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Vytvořte svůj vlastní vzhled

Tato profesionální sada pro péči o vzhled Philips je hlavním nástrojem pro úpravu,

který umožňuje vytvořit ten správný vzhled pro jakoukoli příležitost

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Samoostřicí břity SteelWave pro precizní výsledky

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Hřeben na bradku a knír s 9 nastaveními délky

Zastřihovač v plné velikosti na vlasy a vousy

Hřeben zastřihovače vlasů s 9 nastaveními délky

Zastřihovač nosních a ušních chloupků pro zastřihnutí nežádoucích chloupků

Zastřihovač na jemné detaily pro vytvoření a udržování vašich linií

Nabízí optimální výkon

Bezdrátové použití pro maximální volnost

Podstavec pro uskladnění a dobíjení pro pohodlí, když se nepoužívá
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Přednosti Specifikace

Hřeben kopírující obrysy tváře

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí

jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a

pohodlné výsledky.

Samoostřicí břity SteelWave

Revoluční vlnitý tvar a samoostřicí břity

usměrňují a stříhají vlasy, čímž zaručují přesný

a rovnoměrný výsledek.

Hřeben na bradku a knír

Zastřihování chloupků na obličeji přesně tak,

jak chcete.

Zastřihovač v plné velikosti

Pomocí zastřihovače v plné velikosti bez

hřebenu má za výsledek vzhled strniště.

Hřeben zastřihovače vlasů

Zastřihování vlasů v různých délkách pro

elegantní účes.

Zastřihovač nosních a ušních chloupků

Nezbytný doplněk vaší sady pro péči o vzhled

pro odstranění nežádoucích chloupků.

Zastřihovač na jemné detaily

Vytvořte přesně jakýkoliv požadovaný styl.

Pouze bezdrátové použití

Bezdrátové použití pro maximální volnost

Podstavec pro uskladnění a dobíjení

Podstavec pro uskladnění a dobíjení pro

pohodlí, když se nepoužívá

 

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Nástroje pro vytváření účesů: 9 pozic

nastavení hřebenu zastřihovače vlasů

Výkon

Velikost zastřihovače: 21–32 mm

Napájení

Využití: Pouze bez kabelu

Doba nabíjení: 10 hodin

Provozní doba: 35 minut

Údržba

Mazání: Břity není třeba mazat

Čištění: Čisticí kartáček

Snadné použití

Displej: Indikátor nabíjení
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