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• Χτέν
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γήστε το δικό σας στυλ

 επαγγελµατικής περιποίησης της Philips είναι το απόλυτο εργαλείο 

τος για τη δηµιουργία του κατάλληλου στυλ για κάθε περίσταση.

ορµαρίσµατος
τηµα ψαλιδίσµατος πλήρους µεγέθους
ή ξυριστική µηχανή ακριβείας
ένα κουρέµατος µαλλιών κλειδώνει σε 9 ρυθµίσεις
ένα για γένια και µουστάκι κλειδώνει σε 9 ρυθµίσεις
τηµα ψαλιδίσµατος για τη µύτη, τα αφτιά και τα φρύδια
τηµα ψαλιδίσµατος ακριβείας

η αποθήκευσης και φόρτισης

ές και οµοιόµορφο ψαλίδισµα
ακονιζόµενες λεπίδες Steelwave
α παρακολούθησης περιγράµµατος
θµίσεις µήκους µε µηχανισµό κλειδώµατος

ό σύστηµα
ουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία
ρµατη λειτουργία
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Αυτοακονιζόµενες λεπίδες Steelwave

Χτένα παρακολούθησης περιγράµµατος
9 ρυθµίσεις µήκους µε µηχανισµό 
κλειδώµατος



 

Ισχυρό σύστηµα
• Επαναφορτιζόµενη: ναι
• Χρόνος φόρτισης: 10 ώρα(ες)
• Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτό(ά)

Αξεσουάρ
• Χτένα µαλλιών
• Βούρτσα καθαρισµού: ναι

Σύστηµα ψαλιδίσµατος
• Στοιχείο κοπής που δεν χρειάζεται συντήρηση: 

∆εν χρειάζεται λίπανση
• Ένδειξη φόρτισης: Λυχνία LED (στον 

προσαρµογέα)
• Πλάτος κόπτη: 21 - 32 χιλ.
•
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 µε µηχανισµό κλειδώµατος
γή από τις 9 ρυθµίσεις µήκους για 
ϊόντος
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