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Doskonała widoczność i

maksymalna precyzja

Rewolucyjna technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję w

tworzeniu wymyślonych fryzur.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Technologia MicroBlade zapewnia niespotykaną precyzję

Ostrzejsze niż tytan*: ostrza z hartowanej stali gwarantują dużą trwałość

Niezwykle łatwa obsługa

100% wodoodporności umożliwia używanie pod prysznicem i łatwe czyszczenie

Wyglądaj tak jak chcesz

9 nasadek umożliwia stworzenie dowolnej każdej fryzury od początku do końca



Zestaw do golenia QG3190/00

Zalety Dane techniczne

100-procentowa wodoodporność

100-procentowa wodoodporność gwarantuje

wygodę użytkowania i czyszczenia.

Technologia MicroBlade

Rewolucyjna technologia MicroBlade

zapewnia niespotykaną precyzję w tworzeniu

wymyślonych fryzur.

Ostrzejsze niż tytan*

Ostrza z hartowanej stali utlenionej są

ostrzejsze niż tytan*.

9 nasadek

Firma Philips przedstawia nowy zestaw do

golenia, który umożliwia precyzyjne tworzenie

dowolnej fryzury od początku do końca i

zapewnia radość z doskonałego efektu

końcowego

 

System tnący

Liczba ustawień długości: 9

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Łatwa obsługa

Zabezpieczone ustawienia długości

Przechowywanie: Podstawa

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Na mokro i na sucho: 100-procentowa

wodoodporność gwarantuje wygodę

użytkowania i czyszczenia

Czyszczenie pod bieżącą wodą

Zasilanie

Czas ładowania: 10 godz.

Czas działania: 35 minut

Przeznaczenie sprzętu: Tylko działanie

akumulatorowe

Akcesoria

Szczotka do czyszczenia

Serwis

2 lata gwarancji

Wyglądaj tak jak chcesz

Style: Krótka broda, Wąska broda, Kozia

bródka, Wąsy, Bokobrody, Strzyż włosy na

głowie, Szczegółowa stylizacja, Stylizacja

brwi

Wyposażenie dodatkowe

Grzebień do brwi z 4 ustawieniami długości

Nasadka grzebieniowa do brody i wąsów z 9

ustawieniami długości

Nasadka grzebieniowa do strzyżenia z 9

ustawieniami długości

Pełnowymiarowe ostrze trymera: 32 mm

Mikrosiateczka goląca: 21 mm

Mikrotrymer: 8 mm

Trymer do włosów w nosie i uszach

Precyzyjny trymer: 21 mm
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