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Vytvorte si vlastný štýl

Táto profesionálna súprava na úpravu chĺpkov Philips je jedinečný tvarovací

nástroj na vytvorenie dokonalého výzoru pre akúkoľvek príležitosť.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy s 9 nastaveniami dĺžky

Veľký zastrihávač pre bradu a vlasy na hlave

Hrebeňový nástavec strihača vlasov s 9 nastaveniami dĺžky

Zastrihávač chĺpkov nosa a uší na zastrihávanie neželaného ochlpenia

Precízny detailný zastrihávač na tvorbu a udržiavanie línií

Poskytuje optimálny výkon

Prevádzka bez sieťového napájania pre maximálnu voľnosť pohybu

Stojan na odkladanie a nabíjanie pre pohodlie v čase nepoužívania
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Hlavné prvky Technické údaje

Hrebeň sledujúci kontúry

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa

prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a

pohodlné výsledky.

Samoostriace čepele SteelWave

Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny

nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a

rovnomerný výsledok.

Hrebeňový nástavec na bradu a fúzy

Zastrihávanie chĺpkov z oblasti tváre presne

podľa vašich predstáv.

Veľký zastrihávač

Ak použijete veľký zastrihávač bez

hrebeňového nástavca, dosiahnete vzhľad

brady so strniskom.

Hrebeňový nástavec strihača vlasov

Zastrihávanie vlasov na rozličné dĺžky, aby

vaše vlasy boli vždy upravené a štýlové.

Zastrihávač chĺpkov nosa a uší

Nenahraditeľný doplnok k vašej súprave na

odstraňovanie chĺpkov, ktorý odstráni všetko

neželané ochlpenie.

Precízny detailný zastrihávač

Vytvorte ľubovoľný precízny zostrih podľa

svojich predstáv

Len prevádzka bez sieťového napájania

Prevádzka bez sieťového napájania pre

maximálnu voľnosť pohybu

Stojan na odkladanie a nabíjanie

Stojan na odkladanie a nabíjanie pre pohodlie

v čase nepoužívania

 

Napájací systém

Nabíjateľná

Čas nabíjania: 10 hodina(y)

Prevádzkový čas: 35 minúta(y)

Príslušenstvo

Hrebeň na vlasy

Čistiaca kefa

Systém zastrihávania

Bezúdržbová strihacia jednotka: Mazanie nie

je potrebné

Indikátor nabíjania: LED (na adaptéri)

Šírka strihača: 21 - 32 mm
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