
 

Σετ περιποίησης

 

Pro

9 σε 1

Αδιάβροχο

 

QG3190

Εξαιρετική ορατότητα,

μέγιστη ακρίβεια

Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη

ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Τεχνολογία MicroBlade για πρωτόγνωρη ακρίβεια

Πιο κοφτερές από το τιτάνιο*: Λεπίδες ακόμα πιο σκληρές για μεγάλη διάρκεια ζωής

Μέγιστη ευκολία χρήσης

100% αδιάβροχο για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

9+ εξαρτήματα για να δημιουργήσετε όποιο στιλ θέλετε από την κορφή ως τα νύχια



Σετ περιποίησης QG3190/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

100% αδιάβροχο

100% αδιάβροχο για εύκολη χρήση και καθαρισμό.

Τεχνολογία MicroBlade

Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει

σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη

ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε

ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.

Πιο κοφτερές από το τιτάνιο*

Οι σκληρυμένες αυτοακονιζόμενες λεπίδες από

ανοξείδωτο ατσάλι είναι πιο κοφτερές από το

τιτάνιο*.

9+ εξαρτήματα

Η Philips σας προσφέρει ένα νέο σετ περιποίησης,

που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε όποιο στιλ

θέλετε από την κορφή ως τα νύχια, με εκπληκτική

ακρίβεια, απολαμβάνοντας με υπερηφάνεια ένα τέλειο

τελικό αποτέλεσμα

 

Σύστημα κοπής

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 9

Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο κοπής: Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ευκολία στη χρήση

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Συστήματα αποθήκευσης: Βάση

Δεν χρειάζεται συντήρηση - Δεν απαιτείται λίπανση

Wet & Dry:

100 % αδιάβροχος για εύκολη χρήση και καθαρισμό

Καθαρίζεται με νερό βρύσης

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος φόρτισης: 10 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά

Χρήση: Μόνο χωρίς καλώδιο

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Κοντό μούσι, Υποσιάγωνο μούσι, Τραγίσιο

γενάκι, Μουστάκι, Φαβορίτες, Κόψτε τα μαλλιά σας,

Λεπτομερές στάιλινγκ, Στυλ φρυδιών

Εξαρτήματα

Χτένα για φρύδια 4 θέσεων

Χτένα για γένια και μουστάκι 9 θέσεων

Χτένα κουρέματος μαλλιών 9 θέσεων

Λεπίδες εξαρτήματος ψαλιδίσματος, πλήρους

μεγέθους: 32 χιλ.

Ξυριστική μηχανή με μικροπλέγμα: 21 χιλ.

Μικρός κόπτης: 8 χιλ.

Εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη & αφτιά

Τρίμερ ακριβείας: 21 χιλ.
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